
 A febre amarela tem preocupado a população 
brasileira devido ao aumento do número de casos 
em áreas endêmicas, alguns evoluindo com a morte 
do doente. A mídia vem abordando frequentemente 
o assunto; por isso, é importante que alguns pontos 
sejam esclarecidos para você saber como proceder 
frente a esse surto.

O que é febre amarela?
 A febre amarela é uma doença infecciosa fe-
bril aguda, causada por um vírus. O aumento dos 
casos ocorre de dezembro a maio, no período de 
calor, quando há maior circulação de mosquitos.

Como se transmite febre amarela?
 A doença possui dois ciclos de transmissão: 
um silvestre e um urbano. No ciclo silvestre, maca-
cos (primatas de uma maneira geral) infectados po-
dem transmitir a doença a outros macacos a partir 
de um mosquito e, acidentalmente, ao homem que 
adentra a mata e é picado por esse mosquito infec-
tado. No ciclo urbano, o homem infectado na mata 
pode transmitir a outros homens na cidade pelo 
mosquito Aedes aegypti. Portanto, nos dois casos, a 
transmissão é sempre intermediada pelo mosquito. 
Este, ao picar a pessoa ou o primata contaminado, 
adquire o vírus presente no sangue sugado e, por 
meio da saliva contaminada, transmite-o ao indiví-
duo ou primata sadio.

Posso ter febre amarela sem ter os sintomas?
 Uma vez infectado, o indivíduo geralmente co-
meça a apresentar sintomas entre 3 e 6 dias (no en-
tanto, é possível que ele fique até 15 dias assintomá-
tico). O tempo de permanência do vírus no sangue é 
de 7 dias, contados a partir do dia anterior (de 24 a 48 
horas) ao início dos sintomas. Durante esse período, 
é possível que o indivíduo infectado transmita a doen-
ça pela contaminação de mosquitos Aedes aegypti. 
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Quais são os sintomas de febre amarela?
 Nos três primeiros dias de início dos sinto-
mas, eles são inespecíficos – como febre, dor de 
cabeça e calafrios, dor nas costas (lombar), dores 
musculares generalizadas, prostração, náuseas e 
vômitos. Depois de três dias, os sintomas melho-
ram por até dois dias, retornando em seguida febre, 
diarreia e vômito (geralmente com aspecto de borra 
de café). Em razão de complicações no fígado e nos 
rins causadas pelo vírus, ocorrem icterícia (colora-
ção da pele amarelada), diminuição ou ausência de 
urina sendo expelida (oligúria e anúria, respectiva-
mente), albuminúria (proteína do sangue presente 
anormalmente na urina). Também pode haver sinto-
mas de hemorragia, como sangramento na gengiva, 
no ouvido, no nariz, vômito com sangue (hematê-
mese), presença de sangue nas fezes (melena) e/
ou na urina (hematúria), além de sangramentos pela 
pele (após punção com agulha). A prostração inten-
sa pode evoluir para desorientação mental, levando 
a inconsciência, coma e morte. Apesar da febre alta, 
a pulsação se torna cada vez mais lenta.

Como eu adquiro imunidade?
 Todos os que tiveram febre amarela e evoluí-
ram para cura já adquiriram imunidade natural. Para 
os demais indivíduos que moram nas áreas endê-
micas ou que precisam viajar para essas regiões, 
recomenda-se a vacinação contra febre amarela, 
disponível gratuitamente nos postos de saúde. A pri-
meira dose da vacina confere imunidade por 10 anos 
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a contar da data de vacinação. A revacinação precisa 
ser feita caso expirem os 10 anos e a pessoa ainda 
resida em área endêmica ou necessite retornar a ela. 
Apenas duas doses são suficientes para conferir imu-
nidade permanente, não sendo necessárias novas 
doses. No caso de vacinação de crianças em áreas 
endêmicas, consta no esquema vacinal uma dose 
aos 9 meses e um reforço aos 4 anos. No caso de 
moradores de áreas não endêmicas ou que não ne-
cessitem viajar para essas regiões, a vacinação não 
é necessária. A vacina demora dez dias para conferir 
imunidade. Portanto, quem for viajar para regiões en-
dêmicas deve vacinar-se com antecedência mínima 
de dez dias da data da viagem.

Quais são as áreas endêmicas?
 As áreas endêmicas são: Amazonas, Acre, 
Roraima, Rondônia, Tocantins, Pará, Maranhão, 
Mato Grosso, Goiânia, Brasília, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais e algumas cidades do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia e 
Piauí. O surto de febre amarela está localizado no 
Espírito Santo e em Minas Gerais. No entanto, é 
fundamental que todos estejam atentos às formas 
de prevenção, principalmente neste período de fé-
rias e Carnaval, quando ocorre maior circulação de 
pessoas para outros estados. A listagem completa 
dos municípios pode ser acessada no seguinte link: 
<http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2017/
janeiro/27/Municipios-Conforme---reas-ACRV-
-ACRT-ASRV-Febre-Amarela-Jan-2017-.pdf>.* *Úl-
timo acesso: 31 jan 2017, às 14h18. 

A vacina tem contraindicação?
 Sim. A vacina está contraindicada para 
menores de 6 meses, maiores de 60 anos, ges-
tantes e lactantes, pessoas em tratamento de 
câncer e imunodeprimidos. No entanto, havendo 
surto da doença, o médico deve sempre avaliar 
o risco e o benefício da vacinação para esses 
casos.

Como eu faço para prevenir a febre amarela?
 É fundamental que todos – viajantes ou 
residentes em zonas endêmicas – evitem aden-
trar áreas de mata, principalmente indivíduos 
não vacinados.
Além disso, todas as ações relacionadas ao com-
bate da proliferação de mosquitos Aedes aegypti 
nas áreas urbanas são válidas para a prevenção 
contra a febre amarela, a saber: 
• Lavar os recipientes com esponja ou escova e 
sabão; 
• Evitar o acúmulo de água em recipientes (pratos 
e vasos de plantas, bromélias, pneus, garrafas e 
copos); 
• Lavar diariamente o vasilhame de água de aves 
e outros animais domésticos; 
• Evitar o cultivo de bromélias e demais plantas 
que acumulem água em seu interior; 
• Denunciar à autoridade local as áreas abandona-
das que possam ser foco do mosquito;
• Usar repelente corporal e no ambiente para evitar 
a picada de mosquitos contaminados; 
• Vestir roupas mais grossas e que cubram a maior 
parte do corpo possível; 
• Utilizar telas e mosquiteiros nas janelas e nos 
berços.

Existe tratamento para a febre amarela?
 Assim como a dengue, o zika e a chikun-
gunya, a febre amarela não possui tratamento 
específico. O tratamento baseia-se no alívio e 
no controle dos sinais e sintomas, bem como 
na prevenção da síndrome hemorrágica. Re-
médios com ácido acetilsalicílico (salicilatos) 
em sua composição devem ser evitados, por-
que predispõem a hemorragias. Nunca tome 
medicação sem prescrição médica! É impres-
cindível consultar-se com um médico se apa-
recer algum sintoma e informá-lo caso você 
tenha retornado recentemente de viagem a 
áreas endêmicas da doença.


