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Assunto: Alerta aos serviços de saúde sobre a importância de intensificar a vigilância da
Febre Amarela Silvestre durante o período sazonal no Brasil.

1.
A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida por
artrópodes vetores infectados (mosquitos), com importante impacto em saúde pública na África e
nas Américas. Sua importância epidemiológica advém do elevado potencial de disseminação e da
gravidade clínica da doença.
2.
No Brasil, a FA ocorre de forma esporádica, com registros de casos isolados na área
considerada endêmica (Região Amazônica), e na forma de surtos de maior ou menor magnitude,
quando ocorre na região extra-Amazônica. No período de 1999 a 2011, foi registrado um total de
402 casos e 186 óbitos (letalidade 46,3%). Os últimos casos de febre amarela silvestre (FAS)
ocorreram em 2010 (n=2) e 2011 (n=2), todos na Amazônia Brasileira. Em 2012, até a SE-50, não
houve registro de casos confirmados.
3.
No cenário internacional, foi notificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
um importante surto de Febre Amarela em Darfur, no Sudão (África), com início em setembro. Até
11/12/2012, foram registrados 788 casos e 166 óbitos, suspeitos. Maiores informações podem ser
obtidas no endereço eletrônico http://www.emro.who.int/countries/sdn/.
4.
No Brasil, a FA é de notificação compulsória imediata em todo o território nacional
(Portaria nO 104/GM/MS, de 25/01/2011). Todos os casos humanos e epizootias de primatas não
humanos (PNHlmacacos) suspeitos devem ser notificados e investigados de forma imediata (em até
24 horas), visando identificar as áreas de circulação viraI, as populações sob risco e as áreas
prioritárias para a adoção das medidas de prevenção e controle.
5.
Na série histórica entre 1999 e 2011, foi maior a frequência de casos registrados entre
os meses de dezembro e maio (período sazonal), momento em que os serviços de vigilância devem
estar mais sensíveis à suspeição de casos humanos e à ocorrência de epizootias. (Figura-I).

Unidade Técnica de Vigilância das Doenças de Transmissão Vetorial/CGDT

Períodos de Monitoramento
~~.~. ~.~. ~.~.~ .~..~..~.~ .~ '" ",.~ ",.~ '" '" '" '" '" "'.,.,.,., .,.,

,. ,. ,. ,. ,. ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.~.,.,.~. "'..~..~. '" .~..~.~.~.~.~ .•.~ '" '" '" '" '" "'.,.,.,.,.,., •..•., , ,. ,. ,. ,. ,. ,.",.,.,.,.,.~.~.~.~.~.~

~

~.~

'" '" '" '" '" "'.,., .,.,., '" i:>c-

Sazonal

,..õ;;···············································"';:;;j'"

120
Pré
Sazonal

100
0

oti)

Nov

80

cu

U
o

z

60

Baixa

Baixa
• ocorrência

ocorrência
40

Jul

Jun

Set

20

o
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Mês

Figura-I. Distribuição dos casos confirmados de FA Silvestre, por mês de ocorrência, conforme períodos de
monitoramento da vigilância de FA no Brasil, entre 1999 e 2011.

6.
Considerando que estamos iniciando o período sazonal da FAno Brasil, o Ministério da
Saúde recomenda à rede de serviços de vigilância em saúde:
•

Manter a população e profissionais de saúde informados sobre a doença e a
importância da notificação de epizootias em PNH como evento preditor do risco
de FA em humanos;

•

Notificar e investigar oportunamente (até 24h) todos os casos humanos suspeitos,
incluindo aqueles de doenças febris ictéricas e/ou hemorrágicas, óbitos por causa
desconhecida e as epizootias de PNH. Deve-se também incluir a colheita de
amostras para diagnóstico laboratorial, conforme preconizam o Manual de
Vigilância
Epidemiológica
de
Febre
Amarela
(http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manu feam.pdf) e o Manual de
Vigilância
de
Epizootias
em
Primatas
Não
Humanos
(http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/
epizootias.pdf),
ambos
do
Ministério da Saúde;

•

Aprimorar o fluxo de informações entre secretarias municipais, órgãos regionais e
centrais das secretarias estaduais de saúde visando à comunicação imediata ao
Ministério da Saúde, garantindo oportunidade de decisão e melhor capacidade de
resposta;

•

Buscar parcerias para divulgação de informações junto à atenção básica,' aos
núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar, CIEVS, órgãos e instituições
relacionados ao turismo, meio ambiente, agricultura, vigilância sanitária e outros;
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•

Realizar ações educativas de mobilização social para eliminação de criadouros do
mosquito Aedes aegypti em municípios infestados, visando evitar a reurbanização
da FAno Brasil;

•

Ampliar a oferta de vacina aos viajantes não vacinados ou vacinados há mais de
10 anos que se destinem à Área Com Recomendação de Vacina no Brasil (ACRV;
Figura-2) ou para países com risco de transmissão, pelo menos 10 dias antes da
viagem. A lista de municípios da ACRV encontra-se disponível no site da
Secretaria de
Vigilância em
Saúde
do
Ministério da Saúde
(http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/base dados acre2010 2011 18 10
2011.pdf), e a de países com risco pode ser acessada em
e
http://www.who.intlithlchapters/ith20 12en aímexes.pdf
http://www.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseasesrelated-to-travel/ yellow-fever.htm#2853 .
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Figura 2. Áreas Com e Sem Recomendação de Vacina (ACRV; ASRV) no Brasil, 2012.

•

Recomenda-se ainda avaliar e intensificar a vacinação em municípios da ACRV,
com vistas a elevar as coberturas vacinais (CV), com priorização das populações
de áreas rurais e silvestres, principalmente para aqueles indivíduos com maior
risco de exposição (população de área rural, silvestre, pessoas que fazem turismo
"ecológico" ou "rural", agricultores, extrativistas e outros que adentram áreas de
mata ou silvestres). A Figura-3 mostra a distribuição da CV acumulada para FA
no país, no período de 2002 a 2012. Os municípios da ACRV com coberturas
vacinais inferiores à preconizada pelo Ministério da Saúde devem desenvolver
estratégias que visem ampliar a vacinação.
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7.
Outras informações sobre FA estão disponíveis nos sites oficiais do Ministério da Saúde
abaixo relacionados ou por meio do Disque Saúde (0800-61-1997).
•:. http://www.saude.gov.br/svs
.:. http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id area=1552

BrasíliaIDF, ~O de dezembro de 2012.
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