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RESUMO 
 

A febre amarela por se tratar de uma zoonose e difícil erradicação, é um dos 
maiores desafios para as autoridades de saúde pública. É uma doença causada por 
um vírus, infecciosa, porém não contagiosa e sua duração é curta. Há duas formas 
da doença: a febre amarela urbana causada pelo vetor do gênero Aedes e a febre 
amarela silvestre causada pelo vetor do gênero Haemagogus. Essas duas maneiras 
podem se apresentar tanto de forma assintomática, como de forma grave. Além do 
controle de vetores, a melhor medida para o controle da infecção é a imunização 
através da vacina com a cepa 17 D. A vacina é composta por vírus atenuado e é 
eficaz, pois não permite a reinfecção pelos vírus selvagens. A dose padrão confere 
imunidade pelo resto da vida e sua dose fracionada por aproximadamente oito anos 
segundo estudos recentes, não é recomendada para pessoas imunocompetentes. 
Ela desencadeia um mecanismo protetor estimulando a produção de anticorpos 
neutralizantes, ativando TCD4+ adequando à agregação entre as imunidades inata e 
adaptativa. A imunização tem relevância no controle e prevenção da doença, uma 
vez que cessa o ciclo de transmissão através da formação de uma barreira de 
imunidade coletiva. O objetivo principal desde trabalho é compreender a importância 
da imunização contra a febre amarela em locais de ocorrências de epidemia 
apontando quais os desafios dos órgãos responsáveis para a aceitação da vacina 
pela população. A educação em saúde é um ponto indispensável para enfrentar 
esses desafios, onde o farmacêutico assume papel essencial, somando seus 
empenhos aos dos outros profissionais da saúde e aos da comunidade para a 
promoção de saúde. Além disso, o farmacêutico atua na monitoração, planejamento 
e avalição de serviços na Vigilância Epidemiológica, podendo também participar de 
pesquisas e projetos. Trata-se de uma pesquisa exploratória de revisão bibliográfica 
referente à vacina da febre amarela baseada em publicações entre 2000 e 2018. 
 

 

Palavras-chave: Febre amarela; Vacina antiamarílica; Vigilância epidemiológica; 

Imunização; Campanha de vacinação; Farmacêutico. 
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ABSTRACT 

Yellow fever because it is a zoonosis and difficult to eradicate, is one of the greatest 
challenges for public health authorities. It is a disease caused by a virus, infectious 
but not contagious and its duration is short. There are two forms of the disease: 
urban yellow fever caused by the vector of the genus Aedes and wild yellow fever 
caused by the vector of the genus Haemagogus. These two ways may be present 
both asymptomatically and severely. In addition to vector control, the best measure 
for infection control is immunization through the vaccine with strain 17D. The vaccine 
is made up of attenuated virus and is effective as it does not allow reinfection by wild 
viruses. The standard dose provides immunity for life and its fractionated dose for 
approximately eight years according to recent studies is not recommended for 
immunocompetent persons. It triggers a protective mechanism stimulating the 
production of neutralizing antibodies, activating TCD4+ suiting the aggregation 
between innate and adaptive immunities. Immunization has relevance in the control 
and prevention of the disease, since the cycle of transmission ceases through the 
formation of a barrier of collective immunity. The main objective since work is to 
understand the importance of immunization against yellow fever in places of 
epidemic occurrence pointing out the challenges of the bodies responsible for the 
acceptance of the vaccine by the population. Health education is an indispensable 
point to face these challenges, where the pharmacist assumes an essential role, 
adding his efforts to those of other health professionals and those of the community 
for health promotion. In addition, the pharmacist acts in the monitoring, planning and 
evaluation of services in Epidemiological Surveillance, and may also participate in 
research and projects. This is an exploratory bibliographic review of the yellow fever 
vaccine based on publications between 2000 and 2018. 
 

Key-words: Yellow fever; Yellow fever vaccine; Epidemiological surveillance; 

Immunization; Vaccination campaign; Pharmacist. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A febre amarela é uma zoonose de complexa extinção, é uma doença 

infecciosa febril aguda de gravidade variável e se divide em silvestre e urbana. 

Diante de uma endemia desta doença vivida no Rio de Janeiro, nos anos 1928 e 

1929, muitas pessoas infectadas morreram e, em razão disso, a Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), viu a necessidade de começar intensas pesquisas e estudos para o 

desenvolvimento de um antígeno. Em 1937, finalmente, a vacina contra a febre 

amarela começou a ser produzida no Brasil e se tornou a melhor forma de 

prevenção. Logo em seguida, em 1942 a febre amarela urbana foi erradicada no 

Brasil. 

Nos últimos anos, o Brasil viveu um cenário epidemiológico de Febre amarela 

com surtos em locais que normalmente não ocorre a incidência da doença. Isso 

sucedeu, pois, parte da população ainda resiste à imunização por ainda possuir 

muitas dúvidas, além do medo dos efeitos adversos que a vacina possa causar. 

Perante este cenário, foram lançadas Campanhas de Vacinação em áreas com alto 

risco de transmissão da infecção. A importância deste trabalho é compreender o 

quão fundamental é a imunização contra a febra amarela, além de esclarecer 

dúvidas sobre a produção da vacina e os efeitos que ela possa causar. 

Recentemente, observou-se um aumento considerável no número de casos 

de febre amarela em algumas regiões do Brasil, por esse motivo, são necessários 

planos e estratégias para o controle da doença. Portanto, o problema de pesquisa é 

saber como é feito o controle da doença diante de uma epidemia e quais os desafios 

para a imunização da população brasileira?  

O objetivo geral deste trabalho é compreender a importância da imunização 

contra a febre amarela em locais de ocorrências de epidemia apontando quais os 

desafios dos órgãos responsáveis para a aceitação da vacina pela população. 

Discutir a fisiopatologia da febre amarela, esclarecer as indicações, as 

contraindicações, os efeitos adversos e a posologia da vacina e conhecer o papel do 

farmacêutico na fabricação da vacina, nas campanhas de vacinação e na atenção a 

interação medicamentosa são os objetivos específicos.  

Tendo em vista o objetivo deste estudo, tratou-se de uma pesquisa 

exploratória de revisão bibliográfica de literaturas em livros, artigos científicos do 

banco de dados do Scientific Electronic Library Online (Scielo), da Biblioteca Virtual 
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de Saúde (BVS) e do Google Acadêmico referente à vacina da febre amarela. A 

pesquisa teve início em março de 2018 com término em novembro de 2018, 

utilizaram-se métodos qualitativos e quantitativos. O trabalho foi baseado em artigos 

e documentos publicados entre 2000 e 2018 que apresentam o assunto abordado 

somente no Brasil, artigos e documentos que apresentam o assunto da febre 

amarela em outros países foram excluídos. Um dos principais autores utilizados foi 

Pedro Fernando Vasconcelos e Sergio Cimerman e as palavras chave usadas para 

a pesquisa de materiais foram: febre amarela e vacina.  
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2. FEBRE AMARELA: UMA DOENÇA INFECCIOSA 

 

A febre amarela foi uma calamidade que mais preocupou os médicos dirigidos 

para a saúde pública, revelando como a principal mazela epidêmica que alastrava o 

país entre as últimas décadas dos séculos IXI e XX. Pois, levava milhares de 

pessoas à morte todo ano, e em consequência disso, atrapalha o desenvolvimento 

econômico do Brasil (TEIXEIRA, 2001). 

 Acredita-se que a febre amarela surgiu no Brasil quando, no período colonial, 

ocorreu um grande descolamento de pessoas vindo da África através de 

embarcações. A hipótese é que nesses navios havia muitos indivíduos doentes, 

infectados com o vírus da febre amarela. Porém, já havia registros da doença na 

zona portuária de Recife, onde ocorreu a primeira epidemia no Brasil. A propagação 

da doença foi avassaladora. “Segundo relatos históricos do clínico-cirurgião à época, 

Miguel Dias Pimenta, mais de 600 pessoas haviam sido vitimadas só nas cidades de 

Recife e Santo Antônio” (MENDES, 2017).  

Nesse período, essa moléstia não era muito conhecida, por isso foi tratada 

como contagiosa e pestilenta diretamente ligada às condições de higiene da época. 

Em virtude disso, algumas providências foram tomadas e durante 30 dias, os 

moradores deveriam acender fogueiras ao anoitecer, casas com histórico de morte 

resultante da doença, eram defumadas para purificação, os lixos deveriam ser 

retirados constantemente, as roupas dos doentes eram queimadas e, além disso, 

todos os navios que chegavam passavam por uma inspeção. Mesmo sem saber que 

um mosquito era o vetor causador da doença, essas medidas ajudavam no controle 

(FRANCO, 1969). 

Segundo Cavalcante e Tauil (2015) “a febre amarela é uma doença infecciosa 

aguda, febril, não contagiosa, de curta duração (no máximo de 12 dias) e de 

gravidade variável”, porém, essa doença pode se manifestar de maneira grave 

causando insuficiência renal e hepática, levando o doente à morte. “O vírus da febre 

amarela é um RNA-vírus, esférico, envelopado, com aproximadamente 40nm de 

comprimento e pertencente à família Flaviviridae” (USP, 2013). Sua transmissão 

acontece quando um indivíduo é picado pelo mosquito (fêmea) infectado. Há dez 

tipos de genes, três codificam proteínas estruturais e sete proteínas não estruturais. 

Apenas 9% são as variações dos pares de base, é possível encontrar sete genótipos 
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diferentes do vírus, sendo que cinco deles ocorrem no continente africano e dois na 

América do Sul. 

A febre amarela (figura 1) é dividida em dois ciclos epidemiológicos com 

transmissões distintas, silvestres e urbanas de acordo com a figura 1 

(MASCHERETTI et al., 2013; CIMERMAN, 2017). No ciclo silvestre, os vetores já 

são infectados naturalmente e possuem costumes exclusivamente silvestres, seus 

hospedeiros são os primatas não humanos. Na África o gênero do vetor é o Aedes, 

já na América Latina os principais gêneros transmissores são Haemagogus e 

Sabethesa. “A transmissão para humanos ocorre de maneira acidental, através da 

sua presença na mata, onde o vetor se localiza” (USP, 2013). Segundo o Ministério 

da Saúde (2008), a febre amarílica silvestre ocorre de modo clínico em três áreas de 

circulação: endêmica, epizoótica ou de transição (o território é livre da doença na 

área indene). Com o avanço da agropecuária, do ecoturismo e de moradias em 

áreas da mata, os locais em que o vírus circula, vem sofrendo uma forte propensão 

a ampliação (MALINVERNI; CUENCA; BRIGAGÃO, 2007-2008).  

No ciclo urbano, os humanos são os hospedeiros do vírus e a sua 

transmissão é através do vetor infectado da espécie Aedes aegypt, da família 

Culicidae. “Do ponto de vista etiológico, clínico, imunológico e fisiopatológico, a 

doença é a mesma” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Em 1942, a febre amarela 

urbana foi erradicada do Brasil (USP, 2013). 

 

Figura 1 – Ciclos epidemiológicos da febre amarela no Brasil. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cinerman (2017, p. 3). 
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Observa-se na figura 1, que no ciclo silvestre os macacos são somente 

hospedeiros amplificadores da virose. Assim como o homem, podem se curar 

ficando imune para sempre ou podem morrer. Os macacos não transmitem a doença 

para o homem. Já os mosquitos se infectam e permanecem assim até a morte, 

tornando-se um vetor transmissor do vírus. Esse ciclo é complexo e ainda 

permanece sem a compreensão perfeita. No ciclo urbano é observado que a 

transmissão é feita diretamente no homem sem necessitar de um hospedeiro, aliás, 

o homem na sua fase virêmica é que funciona como o propagador e amplificador da 

arbovirose (VASCONCELOS, 2003). 

O período de incubação do vírus diversifica entre 3 a 6 dias, porém pode 

prolongar por 15 dias. Já o período de transmissibilidade apresenta dois ciclos: um 

intrínseco que sucede o homem e um extrínseco que sucede no vetor. A presença 

do vírus no sangue do humano, ciclo intrínseco, dura no máximo 7 dias, e vai de 24 

a 48 horas antes de começar a aparecer os sintomas até 3 a 5 dias depois do 

começo da doença, é nesse período que o humano pode infectar os vetores. No 

ciclo extrínseco, o vírus no mosquito é transportado para as glândulas salivares, 

local em que se multiplica após 8 a 12 dias de incubação. A partir disso, a fêmea do 

mosquito se torna capaz de transmitir o vírus da febre amarela até morrer, o que 

dura aproximadamente de 6 a 8 semanas. Qualquer pessoa está susceptível a 

doença, porém quem já esteve doente, confere imunidade à infecção novamente 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Assim que o vírus é inoculado através da picada do mosquito infectado, sua 

replicação no primeiro momento é nos linfonodos locais, células dendríticas, 

musculares estriadas, musculares lisas e fibroblastos. O que produz a viremia é a 

propagação do vírus nos órgãos linfáticos, promovendo o espalhamento viral pelo 

organismo. “Dessa forma, as lesões fisiopatológicas da febre amarela podem ser 

encontradas no fígado, rins, coração, baço e linfonodos, sendo o fígado o órgão 

mais afetado” (BRITO et al., 2014).  

O fígado é o principal órgão acometido pela febre amarílica onde as células 

de Kupffer e os hepatócitos são infectados. É neste momento que ocorre sua 

transmissibilidade, pois o sangue do individuo está infectante (FERREIRA et al., 

2011). Este órgão fica um pouco aumentado de volume, porém seu tamanho 

continua normal, a consistência geralmente, torna-se amolecida. 

Caracteristicamente, há pontos hemorrágicos subcapsulares e no parênquima 
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hepático, além disso, há também degeneração gordurosa e necrose por coagulação 

dos hepatócitos em zona média do lóbulo hepático (BRITTO et al., 2014). 

Nos rins, segundo Britto et al. (2014), “As alterações renais englobam lesões 

gordurosas com necrose tubular e síndrome nefrítica com acúmulo de material 

proteico nos túbulos contorcidos proximais”. Além disso, podem ocorrer também 

lesões no miocárdio, como a infiltração gordurosa circundando as fibras musculares, 

prejudicando até mesmo o nó sinoatrial e o feixe de His. A forma mais grave da febre 

amarílica pode levar ao choque circulatório e a falência múltipla dos órgãos (BRITO 

et al., 2014). 

A febre amarela apresenta diversificados tipos de manifestações clínicas, que 

fora de epidemias, os médicos encontram dificuldades no diagnóstico da doença. De 

acordo com Brito et al. (2014) “possui uma mortalidade global que varia de 5 a 10%”. 

É uma doença que possui uma evolução rápida e letal, levando um individuo em 

boas condições de saúde a uma condição de doença crítica até a morte 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Esta patologia apresenta quatro formas clínicas: 

leve, moderada, grave e maligna, conforme a tabela 1.  

 

Tabela 1 - Apresentações clínicas da febre amarela no homem. 

Fonte: Vasconcelos (2003, p. 283) 

 

Os sintomas da forma clínica leve são: início súbito de febre, dor de cabeça 

intensa e uma fraqueza momentânea. Em média esses sintomas duram até 2 dias, 

acomete indivíduos com anticorpos adquiridos e, de modo geral, não chega a ser 

diagnosticado como febre amarela. Na forma clínica moderada, dor de cabeça 

intensa, febre e fraqueza momentânea também estão presentes, juntando-se a 
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esses sintomas dores nas costas, dores no corpo em geral, calafrios, náuseas, 

vômitos, fadiga, além da presença de subicterícia. A duração dos sintomas varia de 

2 a 3 dias, não causam sequelas e nem complicações, assim como na forma leve. 

Acomete pessoas que possuem imunidade a outros vírus da mesma família do vírus 

da febre amarílica. E nos casos de maior gravidade os sintomas incluem: febre alta, 

icterícia, hemorragia (especialmente a partir do trato gastrointestinal), vômito com 

sangue (hematêmese) e dor abdominal. A duração dos sintomas é de 3 a 5 dias. Há 

também a forma maligna da doença que evolui rapidamente, 5 a 7 dias, provocando 

choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Tanto a forma grave como a forma 

maligna acometem pessoas com baixa imunidade (CINERMAN, 2017; FERREIRA et 

al., 2011; VASCONCELOS, 2003). 

Avalia-se que a maioria dos casos da doença esteja em sua forma 

assintomática, leve ou moderada. Cerca de 40 a 65% apresentam a infecção 

assintomática, 20 a 30% se apresenta na sua forma leve ou moderada. Na forma 

grave possui 10 a 20% dos casos. Já a forma maligna que leva o indivíduo a morte, 

apresenta 5 a 10% dos casos (VASCONCELOS, 2003). 

O diagnóstico da febre amarela incialmente é feito através da anamnese, com 

base nos sintomas e por exames físicos, além da confirmação da ausência da 

vacinação. Havendo uma suspeita de febre amarela, há diagnósticos laboratoriais 

específicos como: isolamento viral que pode ser feito com sague venoso ou tecido 

do fígado por exemplo. Neste diagnóstico, “O vírus é identificado por testes de 

fixação do complemento e imunofluorescência indireta” (CIMERMAN, 2017). Pode 

ser feito também a Reação em Cadeia de Polimerase (PCR), que detecta o genoma 

do vírus. Outra forma é através do método sorológico Elisa, onde é dosado os 

anticorpos IgM específicos. Se houver infecção recente há presença de IgM, mas 

vale lembrar que a vacina também induz a produção de IgM. Após o óbito do 

paciente, “faz-se detecção de antígenos específicos por imunohistoquímica em 

tecidos, que devem ser coletados preferencialmente dentro das primeiras oito horas 

após o óbito” (CIMERMAN, 2017). Este detecta lesões, como a necrose 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Há também exames inespecíficos que avaliam a função hepática e a função 

renal do paciente. Avalia-se a bilirrubina no sangue, já que o aumento da mesma 

sugere que há lesões acentuadas dos hepatotócitos. Avalia-se também a creatina e 

ureia, que aumentados sugerem que há algum problema. Na urina é observado 
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bilirrubinúria, hematúria, proteinúria acentuada, com valores acima de 500 

mg/100mL (CIMERMAN, 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; VASCONCELOS, 

2003). No decorrer de uma epidemia, torna-se fácil a identificação da febre amarela, 

já que casos clínicos anteriores aumentam a suspeita. Outro fator importante, é que 

nas formas leves e moderadas a doença pode ser confundida com outras doenças 

infecciosas, por isso é necessário o diagnóstico correto. 

Não há um tratamento exclusivo, entretanto, há um tratamento de suporte 

para tratar os sintomas, utilizam-se analgésicos e antitérmicos (BRITO et al., 2014). 

Os anti-inflamatórios e o ácido acetilsalicílico (AAS), não devem ser utilizados no 

tratamento, pois pode agravar as manifestações hemorrágicas. O indivíduo deve 

ingerir bastante líquido e fazer repouso. Se a forma for grave, o doente deve ser 

internado na Unidade de Terapia Intensiva, para que a hidratação seja feita de forma 

endovenosa e se necessário a reposição de sangue (CIMERMAN, 2017; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; VASCONCELOS, 2003).  

Para prevenção, é importante o uso do repelente e roupas adequadas. Porém 

o ideal é controle de vetores visto que é um procedimento importante no combate à 

febre amarela, mas a maneira mais eficaz na profilaxia da doença é a vacinação. A 

vacina é indicada para pessoas que residem em locais de riscos ou que vão viajar 

até eles, além disso, é segura e eficaz. 
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3. A VACINA ANTIAMARÍLICA 

 

A vacina antiamarílica começou a ser produzida no Brasil, especificadamente 

no Rio de Janeiro, em 1937 inicialmente pelo Instituto Oswaldo Cruz e, mais tarde, 

pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos pertencente à 

Fiocruz, onde é produzida até hoje. Ela foi descoberta após longas pesquisas com 

intuito de tentar controlar a febre amarela no Brasil, já que não havia nenhum tipo de 

tratamento para doença e nenhuma outra forma melhor para prevenção (FERREIRA 

et al., 2011). 

 A vacina foi desenvolvida a partir de uma amostra do vírus 17D que foi 

trazida de Nova York, Estados Unidos através do médico Hugh H. Smith, essa 

amostra teve origem do vírus africano Asibi. Que por sua vez, passou por muitas 

modificações por culturas sucessivas em vários meios diferentes, até chegar ao 

meio de cultura in vitro em ovos embrionados de galinha (BENCHIMOL, 2001). 

Finalmente, então, chegaram ao vírus atenuado, ou seja, vírus vivo, com a cepa 

17D. “No Brasil, utiliza-se como forma preventiva da doença, a vacina contendo o 

vírus atenuado, com a cepa 17D, que protege contra todos os isolados do vírus” 

(VASCONCELOS, 2003). 

A forma em que a vacina se apresenta é liofilizada em frasco-ampola, 

acompanhada de diluente. Em cada frasco-ampola deverá conter o número do lote e 

a validade (FERREIRA et al., 2011). A conservação e manipulação do imunizante 

devem ser realizadas de acordo com as normas estabelecidas pelo fabricante, 

sendo extremamente importante para manter sua qualidade imunogênica. No 

laboratório, deve ser conservada no freezer a uma temperatura de -20°C. Já no local 

de vacinação, deve ser conversada na geladeira em temperatura que varia de 2° a 

8°C. Após sua reconstituição, a temperatura ideal a ser mantida é de 5° C e sua 

validade tem duração de 6 horas (CARDOSO, 2017).  

Este imunobiológico é considerado muito seguro e eficaz, sendo bem tolerado 

por grande parte da população, sua capacidade de induzir um resposta imunológica 

é de 90 a 98%. Após o 7° ou 10° dia da imunização, os anticorpos protetores 

aparecem e conferem imunidade ao indivíduo por cerca de 10 anos, podendo 

prolongar pelo resto da vida (CARDOSO, 2017). 

A vacina antiamarílica atua da seguinte forma: estimula o organismo a 

produzir sua própria proteção contra o vírus causador da doença. Oferece proteção 
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individual e coletiva já que bloqueia o ciclo de transmissão, criando uma barreira de 

imunidade evitando assim, as epidemias. Sua administração é por via subcutânea 

(0,5ML), na região deltoide do braço. A via intravascular não deve ser utilizada 

(FERREIRA et al., 2011). Oliveira et al., (2013) afirma que “a cepa 17D é um potente 

indutor de resposta T citotóxica CD4+ e CD8+.” Além disso, compreende também o 

sistema imune inato, já que a cepa 17D se multiplica de maneira mínima em células 

dendríticas, podendo levá-las a morte (OLIVEIRA et al.,2103). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que todas as pessoas 

saudáveis com mais de seis meses de idade, principalmente que morem nas áreas 

endêmicas ou que vão viajar em direção a elas sejam vacinadas. Apesar de segura 

e apresentar um grau mínimo de neurovirulência, a vacina pode provocar efeitos 

adversos que poderão ser observados no Quadro 1. (NORONHA; CAMACHO, 

2017). 

 

Quadro 1 – Eventos adversos pós-vacinação (EAPV) 

Fonte: Ministério da Saúde (2017, p.369). 

 

No local da aplicação pode ocorrer dor e vermelhidão que desaparecem em 

poucos dias, limitando os movimentos do braço. Entre o 5° dia e o 10° dia após a 

vacinação, alguns dos vacinados (2 a 5%) podem apresentar dor de cabeça, dor 
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muscular, febre e outros sintomas suaves e inespecíficos, o tratamento desses 

sintomas podem ser feitos com analgésicos e antitérmicos. São raros os problemas 

como doenças neurológicas, hepatites, insuficiência renal e hemorragias, já que a 

frequência é de 0,2 a 0,8 % dos casos a cada 100.000 doses administradas, porém, 

se acontecer, esses casos devem ser notificados, investigados e encaminhados para 

tratamento intensivo. Dificilmente ocorrem eventos adversos graves, como a 

contaminação bacteriana, pois essa contaminação é um resultado de um manuseio 

e administração da vacina errados (CARDOSO, 2017; NORONHA; CAMACHO, 

2017).  

Por ser fabricada com um vírus vivo, a vacina é contraindica para 

imunodeprimidos e pessoas alérgicas ao ovo. Pacientes em terapia 

imunossupressora, pacientes com câncer, antecedentes de timectomia (cirurgia para 

retirada do timo) e indivíduos portadores do vírus HIV-sintomático também não 

podem ser vacinados. Grávidas e lactantes precisam de orientações médicas. Em 

idosos deve-se avaliar o risco-benefício da vacina. Pacientes febris também não 

devem ser vacinados no momento, devem aguardar alguns dias para sua melhora 

(VASCONCELOS, 2003). 

Primeiramente, pacientes que possuem hipersensibilidade a ovo, devem ser 

avaliados pelo médico antes de se vacinar, deve ser analisado o risco-benefício 

desta imunização, se a vacinação for aprovada pelo médico, esta, deverá ser feita 

em local adequado de atendimento para urgência e emergência. Além disso, o 

paciente deverá ficar em observação por no mínimo 2 horas. Isso acontece, pois a 

vacina é cultivada em ovos embrionados de galinha e apresentam uma relevante 

quantidade de proteína do ovo. Por esses motivos, não se recomenta a vacinação 

para pessoas alérgica a ele (CARDOSO, 2017). 

Pacientes que são imunossuprimidos ou estão em terapia imunossupressora 

geralmente não são vacinados contra doenças virais incluindo a febre amarela. Por 

possuir vírus atenuado, a vacina antiamarílica provoca uma leve infecção que em 

pacientes saudáveis não há reações, esta infecção induz o corpo a fabricar 

anticorpos a estes vírus, o tornando protegido. Já em pacientes imunossuprimidos, 

essa imunização se torna perigosa, podendo levar a uma infecção difícil de controlar 

e até mesmo provocando uma encefalite, doença rara que provoca inchaço e 

inflamação no cérebro (LUZ; SOUZA; CICONELLI, 2007).  
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Indivíduos portadores de doenças autoimunes, como a reumatologia crônica, 

o lúpus eritematoso entre outras, também não devem ser vacinados, já que possuem 

baixa imunidade e por isso serem mais susceptíveis a infecções. Há um risco do 

vírus se multiplicar de forma descontrolada, piorando o caso destas pessoas e até 

mesmo provocando outras doenças autoimunes (OLIVEIRA et al., 2013). 

Outro caso que deve ser analisado é o de pacientes portadores do vírus HIV, 

é recomendado que os pacientes que vivem com HIV podem se vacinar, desde que 

não seja em sua forma grave, quando o exame de contagem de anticorpos (CD4+) 

for maior que 200 células/mm3. O exame deve está atualizado e apresentar carga 

viral indetectável nos últimos 6 meses. Nesta condição, o indivíduo poderá ser 

vacinado. No entanto, se o paciente for HIV-sintomático ou com a imunodeficiência 

grave, deverão adiar a vacinação (LISBÔA, 2018). 

Pacientes oncológicos, deverão ser imunizados antes de começar o 

tratamento com drogas quimioterápicas, contudo, se o tratamento já foi iniciado, 

esses pacientes deverão aguardar pelo menos 3 meses após o fim do tratamento 

com imunossupressores para serem vacinados. Em pacientes transplantados e 

timectomizados, também não é indicado a imunização. O mais correto sempre será 

a avaliação do médico nesses casos, que se baseia na análise do estado 

imunológico do paciente, bem como o risco epidemiológico, assim como também em 

pacientes cardiopatas e com doenças renais. Indivíduos que receberam transplante 

de medula óssea, por exemplo, deve aguardar no mínimo 2 anos para se vacinar 

(CIMERMAN, 2017; LISBÔA, 2018). 

No caso das grávidas e lactantes, deve-se avaliar o risco da vacinação 

durante as epidemias já que pode ser arriscado para o bebê. Se uma mulher que 

está amamentando for vacinada, esta deverá suspender o aleitamento por 10 dias, 

caso a única fonte de alimentação do bebê for o leite materno, a mãe não poderá ser 

vacinada. Bebês com menos de 6 meses não são vacinados já que seu sistema 

imune ainda é fragilizado e corre o risco de desenvolver infecção grave. O mesmo 

acontece com os idosos que tem sua imunidade diminuída por conta da idade 

(CARDOSO, 2017). 

Sobre as recomendações em relação à vacinação simultânea, Noronha, 

Camacho (2017) afirma que, “vacina contra a febre amarela pode ser administrada 

simultaneamente com outras vacinas ou aguardar um intervalo de quatro semanas 

para a administração de vacinas subsequentes”. Porém, em crianças abaixo de 2 



 25 

anos de idade, é necessário aguardar no mínimo trinta dias para administrar vacinas 

com vírus atenuado como: sarampo, rubéola e caxumba. A exceção é a vacina da 

poliomielite que pode ser aplicada a qualquer momento (NORONHA, CAMACHO, 

2017). Outra recomendação importante é para os doadores de sangue ou doadores 

de órgãos, que deverão esperar 1 mês após a imunização para realizarem suas 

doações (CARDOSO, 2017). 

Há dois tipos de doses da vacina: dose padrão e dose fracionada. O que 

diferencia a dose padrão da dose fracionada não é a eficácia e sim a dosagem e o 

tempo de duração da proteção. Quem receber a dose fracionada será fundamental 

receber outra dose após oito anos, já quem receber a dose padrão estará imune 

durante toda a vida. A dose padrão é composta por 0,5ml em cinco frações, já a 

dose fracionada é composta por 0,1ml. Ou seja, em um frasco da vacina contém 

cinco doses padrões que será possível imunizar vinte e cinco pessoas utilizando a 

dose fracionada. A segurança, eficácia e proteção da dose fracionada continuam da 

mesma forma que a dose padrão. É recomendado que crianças de nove meses a 

dois anos e pessoas com condições clínicas especiais recebam a dose padrão, os 

demais a dose fracionada. A dose fracionada, somente é adotada em casos de 

surtos da doença (BOGAZ, 2018). 
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4. O CONTROLE DA FEBRE AMARELA 

 

A vacina contra febre amarela foi incluída na lista de vacinas recomendas 

pela OMS em 1988, ou seja, ela começou a fazer parte do Programa Nacional de 

Imunização (PNI) devido às epidemias de febre amarela silvestre em algumas 

regiões brasileiras. Porém, diversos efeitos adversos foram registrados, pois até 

então não havia estudos aprofundados sobre as contraindicações da mesma. Logo, 

10 anos depois, em 1998, o país revisou suas recomendações para o uso da vacina 

avaliando seu risco-benefício. Ficou definido então, para o calendário básico de 

vacinação apenas para as áreas endêmicas. Crianças moradoras ou viajantes da 

Amazônia Legal e Centro-Oeste do país fossem vacinadas ao atingir 6 meses de 

idade. Já crianças e viajantes das áreas de municípios como: Piauí, Bahia, Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, serão vacinadas a 

partir dos 9 meses de idade (SCLIAR, 2003; TORRES, 2000). Segundo Scliar 

(2003), “Desde 1999, o Brasil implementa medidas de controle contra a febre 

amarela silvestre, pois registrou-se aumento de sua incidência. A vacinação é de 

rotina nas áreas endêmicas e de transição”.  

No Brasil, o Flavivirus se encontra preferencialmente nas regiões Norte e 

Centro-Oeste, e em uma região amazônica pertencente ao Maranhão. Estas regiões 

são endêmicas e possuem uma população de aproximadamente 30 milhões de 

habitantes. A Região Sul e os estados de São Paulo e Minas Gerais, são áreas 

consideradas de transição ou epizoótica, já que o vírus circula de maneira limitada. 

Atualmente, a zona epizoótica foi ampliada com a inclusão do Piauí e da Bahia, o 

que gerou uma grande preocupação para a saúde pública, já que ampliação dessas 

áreas é também um risco da reinstalação da febre amarela urbana, pela presença do 

vetor Aedes aegypt. Em 2001, ocorreu um surto de febre amarela silvestre em áreas 

recém-desmatadas e recém-urbanizadas potencializando esse risco (FERREIRA et 

al., 2011). 

Para que a reurbanização da febre amarela não aconteça, são necessárias 

algumas providências: nas áreas infestadas pelo mosquito Aedes aegypt deve-se 

induzir a preservação da cobertura vacinal, orientar a população na proteção 

individual que vivam ou viajem nas áreas de risco, se possível tentar eliminar ao 

máximo os mosquitos transmissores através da manutenção de limpeza urbana e 

residencial, se aparecer casos da doença o paciente deve ser isolado para a não 
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propagação do vírus, todas as suspeitas de casos devem ser notificados para o 

controle da Saúde Pública e vigilância epidemiológica, efetuar a vigilância 

laboratorial das enfermidades com diagnóstico diferencial, e ainda, efetuar a 

vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. É recomendado que pessoas 

que irão passar por esses lugares apresentem o certificado internacional de 

vacinação, comprovando que foram vacinados contra a febre amarela em menos de 

10 anos (CARDOSO, 2017).  

A vigilância de epizootias é especialmente relevante para controle da febre 

amarela e deve ser desenvolvido em todo território nacional. A vigilância de casos 

humanos funciona da seguinte maneira: quando há um caso suspeito de febre 

amarela, este deve ser notificado imediatamente, seguido por uma investigação 

imediata e sua conclusão não pode ultrapassar 60 dias. Essas ações buscam 

detectar o maior número de casos suspeitos, identificar áreas de risco e com 

endemias, para que seja possível avaliar a população em risco e tomar iniciativas 

para a proteção das mesmas como o controle de vetores e a inclusão da vacinação 

no local (COSTA et al., 2011). 

Há também a vigilância de primatas não humanos, que acontece quando há 

informações de macacos mortos na área. Esta vigilância funciona de forma passiva, 

pois a investigação começa quando há registros de macacos mortos ou doentes, o 

que significa que o vírus está circulando no local. Vale salientar que o macaco não 

transmite a doença, ele é tão vítima como os humanos. Com a intenção de construir 

uma rede de vigilância ampliando os seus setores, o Ministério da Saúde pediu 

ajuda ao meio ambiente e a proteção animal para formarem uma pareceria 

importante para uma investigação epidemiológica (COSTA et al., 2011). 

Outra vigilância importante é a entomológica. Consiste na captura e 

identificação de amostras de mosquitos, que serão encaminhados para um 

laboratório especializado. Neste laboratório, além da identificação da espécie, será 

feito uma pesquisa viral. A principal finalidade desta vigilância é detectar 

precocemente a circulação viral (COSTA et al., 2011). 

Outro modo de vigilância é a sazonal. Nesta, os fatores climáticos influenciam 

no ciclo reprodutivo dos vetores transmissores. A época em que as epidemias 

acontecem, compreende entre os meses de novembro e maio quando há um 

aumento de chuvas e consequentemente o potencial aumento de transmissão 

epidemiológica. O propósito desta vigilância é planejar prevenções no período que 
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antecede a maior circulação do vírus e ocorrência de casos. Para isto, é informado e 

alertado aos serviços de saúde a importância de campanhas de vacinação, além da 

importância da comunicação com a população residente do local de risco e também 

informações para pessoas que irão se deslocar para estas áreas (COSTA et al., 

2011). 

As vacinas não são totalmente seguras, por isso só é vacinado quem precisa. 

O PNI é eficiente em áreas de risco e transição, além de abranger também quem 

viajar até essas áreas. Não é tolerado que, nessas áreas ocorra a infecção por febre 

amarela, já que a vacinação é rotineira e sistemática. Apesar, de o PNI dar total 

atenção e tomar os cuidados necessários para que a população recomendada seja 

vacinada, o vírus da febre amarela é tão fugaz que escapa para outros territórios, foi 

o que aconteceu em 2008 e 2009, quando áreas não endêmicas se tornaram 

endêmicas. Agora, incluindo os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, que passaram a fazer parte do calendário de vacinação contra a febre 

amarela (SCILIAR, 2003; OLIVEIRA et al., 2013). 

Recentemente a febre amarela silvestre voltou a assombrar o Brasil, 

causando novas epidemias em regiões onde normalmente não tinham problemas 

com essa doença. “Diante da expansão da área de risco para febre amarela no 

Brasil nos últimos 15 anos, a inclusão da vacina contra a febre amarela na rotina de 

imunização do país tem sido um tema recorrente” (NORONHA; CAMACHO, 2017). 

Há uma facilidade de locomoção de suscetíveis para áreas de risco, e sua 

disposição para crescimento, faz com que provavelmente o país tenha que adotar a 

vacinação para todo o território (NORONHA; CAMACHO, 2017). 

Foi registrado o aumento de casos inicialmente em Minas Gerais que se 

espalhou pelos estados vizinhos, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso aconteceu 

porque a adesão à imunização em locais onde ela é recomendada não atingiu a sua 

meta. Segundo uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, de julho de 2017 a 

fevereiro de 2018, 353 casos da infecção foram confirmados e 98 mortes 

registradas. Isso seria evitado com a imunização antecipada, porém grande parte de 

cidades brasileiras não atingiu nem a meta de 50%, o que só agravou o caso 

(ROMAN, 2018). 

Campanhas de imunização foram lançadas com intenção de imunizar o maior 

de número de pessoas que residem nesses locais e também pessoas que se dirijam 

a elas. Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou a imunização para todo o 
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Brasil como estratégia de prevenção e com objetivo de antecipar a proteção. Essa 

estratégia será feita de forma gradual até abril de 2019 seguindo o cronograma do 

Ministério da Saúde (MENDES, 2018).  

Nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia foi necessário lançar 

campanhas de emergência com a dose fracionada da vacina, pois há uma epidemia 

da febre amarela silvestre. A finalidade é combater a circulação do vírus com maior 

agilidade, já que com apenas um frasco é possível vacinar 25 pessoas utilizando a 

dose fracionada, o que não seria possível com a dose padrão que com um frasco é 

possível a imunização de 5 pessoas (BOGAZ, 2018). 

Há muitos desafios a serem enfrentados no combate à febre amarela, em 

vista disso, os profissionais de saúde precisam agir em conjunto. O médico 

epidemiologista Claudio Marcos (2003), em seu depoimento ao PNI, argumenta que 

“Eliminar ou controlar, por meio de vacinação, doenças quando em fase epidêmica é 

a coisa mais fácil a fazer em Saúde Pública, porque a sociedade exige”. Contudo, o 

maior desafio é manter o povo protegido contra essas enfermidades, quando as 

mesmas já não são percebidas pela população. O PNI tem este mérito, 

especialmente nos últimos 10 dos 30 anos de sua existência (SCILIAR, 2003). 

Renato Kfouri (2018), vice-presidente da Sociedade Brasileira de 

Imunizações, expõe o cenário atual do Brasil e os desafios enfrentados pelo setor. 

"Existe um desafio que não é só brasileiro, é mundial, de aumentar a 

conscientização da população sobre a importância da vacinação em outras fases da 

vida além da infância", destaca (ROMAN, 2018). 

Ainda que o Brasil tenha um programa de vacinação de referência, com os 

principais imunizantes oferecidos gratuitamente e conhecido pelo mundo, 

movimentos antivacinas vem ganhando força nas redes sociais. Há grupos que se 

recusam a vacinar seus filhos e a si próprios, com medo dos efeitos adversos. Não 

seria diferente com a vacina da febre amarela. De acordo com Martins (2017), “até 

hoje a única forma eficaz de mostrar o valor das vacinas e responder aos críticos é 

pela demonstração de que seus benefícios superam os seus riscos”. É sabido que a 

vacina da febre amarela pode acarretar eventos adversos graves e raros, porém, 

apesar disso, não há outra maneira capaz de evitar a doença a não ser a 

imunização. Infelizmente esses grupos promovem acusações absurdas, além de não 

dar credibilidade aos profissionais de saúde. “O esclarecimento público é essencial, 

e principalmente os meios de comunicação de massa, os profissionais de saúde e 
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de educação precisam estar bem informados, de forma transparente” (MARTINS, 

2017). 

A educação em saúde é um ponto indispensável para enfrentar esses 

desafios, ela deve ocupar um posicionamento central e ser vista como uma 

necessidade pela população. O programa científico deve ter o poder de mudar a 

relação, a visão e principalmente a conduta da população em relação à prevenção 

da febre amarela. Para que isso aconteça, o farmacêutico, por exemplo, possui um 

papel importante, além de estar presente na fabricação da vacina, ele orienta a 

população sobre as indicações e contraindicações da vacina, interações 

medicamentosas e junto com os órgãos de saúde ajuda a adesão da população às 

campanhas de imunização (COSTA et al., 2011). 

Além disso, o farmacêutico está próximo da população, o que já ajuda 

bastante. O profissional de farmácia pode ajudar no tratamento dos sintomas da 

patologia orientando quais medicamentos não devem ser administrados se houver 

suspeita da febre amarela, deve mostrar aos cidadãos a importância de se imunizar, 

além de incentivar as campanhas de vacinação. O farmacêutico orienta também 

sobre as interações medicamentosas da vacina contra a febre amarela com outras 

vacinas (NORONHA; CAMACHO, 2017). 

A prática farmacêutica, onde o cuidado é com o bem estar do paciente, é o 

principal pilar de ações, o farmacêutico assume papel essencial, somando seus 

empenhos aos dos outros profissionais da saúde e aos da comunidade para a 

promoção de saúde. Os farmacêuticos podem introduzir iniciativas para promoção 

do uso racional como, por exemplo: educação e acompanhamento do paciente, 

avaliação dos fatores de risco; prevenção e promoção de saúde; além de vigilância 

das doenças (OLIVEIRA; JUNGUES, 2012). 

A OMS, em 1997, publicou um documento chamado “O papel do farmacêutico 

no sistema de atenção à saúde”, onde se destacam 7 qualidades que o farmacêutico 

deve possuir: prestador de serviços farmacêuticos em uma equipe de saúde; capaz 

de tomar decisões; comunicador; líder; gerente; atualizado permanentemente e 

educador. Ele está presente em várias áreas de saúde, na Vigilância 

Epidemiológica, o farmacêutico deve monitorar, avaliar e planejar os serviços, além 

da participação de projetos de pesquisas. Não é exigido do farmacêutico ser um 

epidemiologista, porém deve possuir conhecimentos básicos, para saber utilizar a 

epidemiologia como ferramenta em seu trabalho (CRF, 2013). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A febre amarela foi uma das mazelas mais preocupantes para a Saúde 

Pública nos séculos IXI e XX, já que se espalhava rapidamente causando 

epidemias. O descobrimento de que essa enfermidade era causada por um vírus 

transmitido por um vetor típico foi determinante para o começo do controle de uma 

doença que devastou o Brasil. Foi observado que as condições de higiene 

facilitavam a disseminação da doença, já que a proliferação do vetor é favorecida em 

inadequadas condições sanitárias. A reurbanização das cidades e o 

desenvolvimento da vacina antiamarílica foram decisivos para que a doença em sua 

forma urbana fosse eliminada em meados do século XX. 

Haja vista a distribuição do mosquito transmissor e que a urbanização 

desequilibrada atual facilita a disseminação do mesmo, os centros de Vigilância 

Epidemiológica devem, constantemente, analisar potencias áreas de risco e 

reavaliar as já conhecidas, com o propósito de certificar que medidas de emergência 

sejam tomadas na finalidade de controlar os focos de febre amarela silvestre e evitar 

que a forma urbana da doença ressurja. Tendo em conta que a vacina antiamarílica 

segundo informações mundiais, ainda que seja considerada potencialmente segura, 

tem apresentado ultimamente um número crescente de relatos de reações adversas 

graves pós-vacinação, é indispensável que haja investigações a respeito da 

segurança do vírus vacinal 17D, em especial reconhece que distintos mecanismos 

da imunidade podem induzir o potencial protetor da vacina em indivíduos 

imunocompetentes.  

Por fim, as agências sanitárias enfrentam um grande desafio no controle da 

febre amarela. Para que esse controle seja eficaz, providências devem ser tomadas 

e o farmacêutico possui um papel fundamental nesta área, pois junto a outros 

profissionais de saúde promove iniciativas importantes para a compreensão da 

comunidade sobre a importância da imunização através de campanhas de 

vacinação e promoção de saúde, além do combate ao vetor. Ademais, o 

farmacêutico atua na Vigilância Epidemiológica monitorando, planejando e avaliando 

serviços, participando também de projetos e pesquisas. 
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