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Definição
Doença febril aguda, imunoprevenível, 
causada pelo Vírus Amarílico (flaviviridae)



Contágio
◦ Urbano: o mosquito Aedes 

aegypti passa a doença de 
pessoa para pessoa. Não 
há casos no Brasil desde 
1942. Ainda é presente em 
alguns países africanos

◦ Silvestre: os mosquitos 
Haemagogus contaminam 
pessoas acidentalmente, 
após adquirir a doença de 
macacos. Costumam se 
alimentar das 10-14h



Epidemiologia

Forma silvestre é endêmica nas Américas e Áfricas. Manifesta-
se em surtos cíclicos e autolimitados

As epizootias em primatas não humanos são os melhores 
preditores de surto em humanos

De 1942 a 1999, os focos endêmicos brasileiros se 
encontravam nas regiões norte, centro-oeste e área pré-
amazônica do Maranhão, esporadicamente no oeste de Minas 
Gerais

De 2000 a 2009 houve surgimento de casos em áreas 
silenciosas

No período de 2014 a 2016, houve 15 casos confirmados da 
doença em regiões endêmicas e 49 epizootias em locais não-
endêmicos









População de risco
Sexo masculino, > 15 anos, trabalhadores de 
zona rural que entram em matas

Indivíduos não vacinados que moram/visitam 
regiões endêmicas



Áreas de risco
Locais próximos a matas e rios em que o vírus, 
vetores e hospedeiros habitam naturalmente

Época de risco: dezembro a maio (intensidade 
pluviométrica)

Locais com importante frequência de Aedes 
aegypti





Vigilância 
epidemiológica

Febre amarela = notificação compulsória em 24h da 
suspeita

Casos humanos suspeitos

“Indivíduo com quadro febril agudo (até 7 dias), de início 
súbito, acompanhado de icterícia e/ou manifestações 
hemorrágicas, residente ou precedente de área de risco 
para febre amarela ou de locais com ocorrência de 
epizootias em primatas não humanos ou isolamento de 
vírus vetores nos últimos 15 dias, não vacinado contra 
febre amarela ou com estado vacinal ignorado”

Epizootia

“Primata não humano de qualquer espécie, encontrado 
doente ou morto (incluindo ossadas), em todo o território 
nacional”.

Primata não humano doente

Animal que apresenta comportamento anormal, 
movimenta-se lentamente, não demonstra instinto de 
fuga, esteja segregado do grupo, com perda de apetite, 
baixo peso (magro), desnutrido, desidratado, com lesões 
cutâneas, secreções nasais, oculares e diarreia, dentre 
outros sinais ou sintomas.



Vigilância 
epidemiológica

Vigilância entomológica: controle de vetores
◦ Vigilância passiva: a partir de casos em primatas 

não humanos ou casos humanos, ambos 
suspeitos, levantam-se dados para confirmar ou 
excluir suspeita

◦ Vigilância ativa: “monitoramento sistemático e 
contínuo de áreas estratégicas (sentinelas e 
vulneráveis/receptivas), com o intuito de 
acompanhar espacial e temporalmente 
populações de culicídeos potencialmente vetores, 
detectar precocemente a circulação viral e definir 
áreas com potencial de transmissão (receptivas), 
nas quais serão desencadeadas medidas 
preventivas”. 



História 
Natural

Após a picada do mosquito, a doença incuba num 
período de 3-6 dias (até 15 dias)

A viremia surge nas primeiras 24-48h de sintomas e 
dura 3-5 dias no homem (até 7 dias)

Nos casos de cura, há imunidade duradoura



Manifestações 
clínicas

Nas primeiras 72h da doença (durante a incubação) há 
o período prodrômico, com febre alta (39-40°C) que 
pode se associar a bradicardia, cefaleia, vômitos, 
calafrios, prostração, lombalgia. Eventualmente há 
olho vermelho e exantema na face

Ao final do pródromo, há redução da temperatura e 
melhora do quadro geral

Em casos complicados (10-20%), após o fim do 
pródromo ocorre a toxemia (semelhante ao choque 
do dengue), a febre reaparece, há vômitos em borra 
de café e pode haver síndrome hepatorrenal (icterícia, 
oligoanúria, albuminúria, gengivorragia, epistaxe, 
melena, hematúria, comprometimento cerebral), 
coma e morte



Diagnóstico
Diagnóstico é feito principalmente a partir das 
manifestações do paciente em período e local 
acometidos pela doença

Há teste sorológico, MAC-ELISA, feito a partir do 4° dia 
da doença. Se for resultado negativo, duas novas 
amostras de sangue são colhidas em 14 dias



Tratamento

Suporte

Hidratação
Controle de sangramento
Reposição de vitamina K

Cuidados voltados a alterações hepáticas e 
renais

Casos graves são tratados em UTI



Profilaxia

Indivíduo > 9 meses de idade e < 5 anos de idade
◦ 1 dose aos 9 meses
◦ 1 dose de reforço aos 4 anos
◦ Caso não tenha recebido vacinação aos 9 meses, deve 

haver intervalo de 30 dias entre a primeira e segunda 
dose

Indivíduo > 5 anos de idade sem vacina prévia ou 
ausência de cartão de vacina
◦ Primeira dose na atenção básica, a segunda dose deve 

ser feita 10 anos depois

Indivíduo > 60 anos
◦ Avaliação médica antes da vacinação

Gestantes
◦ Contraindicada a vacinação durante a gestação

Indivíduos < 6 meses
◦ Não vacinar. Caso haja vacinação, suspender 

aleitamento materno por 28 dias

Indivíduo com 2 doses de vacina
◦ Imune



Doação de 
sangue após 
vacinação

O Ministério da Saúde recomenda que os candidatos à 
doação de sangue compareçam ao hemocentro mais 
próximo para doar sangue antes de serem vacinados 
contra febre amarela.

Os candidatos à doação que já tiverem sido 
vacinados deverão aguardar
4 semanas para doar sangue, a partir da data da 
vacinação.
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