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A febre amarela é uma arbovirose, ou seja, doença causada por um vírus transmitido por 

artrópodos. Nas Américas, os vetores mais importantes são mosquitos pertencentes aos gêneros 

Haemagogus e Sabethes. No Rio Grande do Sul, o vírus é transmitido por Haemagogus 

leucocelaenus, espécie nativa, amplamente distribuída em ambientes silvestres do Estado e por isso 

não passível de controle. 

A doença é um agravo que afeta os animais e o homem, que tem em seu ciclo silvestre, os 

Primatas Não Humanos (PNH) como principais hospedeiros. As espécies de PNH são sentinelas da 

circulação do vírus causador da febre amarela, uma vez que a mortalidade (epizootia) destes animais 

pode indicar a presença do vírus em uma determinada região. As Epizootias podem preceder a 

ocorrência de doenças em humanos. Não há registros de epizootias recentes no Rio Grande do Sul. 

Em 12/01/2017, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) atualizou os 

dados da doença. Até o momento, existem 20 casos prováveis de febre amarela silvestre, sendo 10 

óbitos prováveis. No total, são 110 casos suspeitos notificados e 30 mortes suspeitas da doença em 21 

municípios. Está sendo investigada a possibilidade de que estes casos possam estar associados a 

outras doenças que apresentam febre hemorrágica, como dengue, leptospirose, hepatite viral, entre 

outras. Acesse aqui dados sobre a situação epidemiológica do país, do Ministério da Saúde.  

Em Minas Gerais, os municípios com ocorrência de casos suspeitos de febre amarela 

(Ladainha, Malacacheta, Frei Gaspar, Caratinga, Piedade de Caratinga, Imbé de Minas, Entre Folhas, 

Ubaporanga, Ipanema, Inhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Maranhão, Itambacuri, 

Poté, Setubinha, Água Boa, São Pedro do Suaçuí, Durande, Simonésia, Teófilo Otoni e Ipatinga) já 

fazem parte da área de recomendação para vacinação, assim como todo o estado de Minas Gerais. 

Na quarta-feira, 11, o Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Centro Estadual de 

Vigilância em Saúde (CEVS), emitiu Alerta Epidemiológico à rede estadual da saúde sobre a Febre 

Amarela. Na segunda-feira, 9, a Organização Panamericana de Saúde também havia emitido alerta 

epidemiológico sobre a Febre Amarela para as Américas (Acesse o documento). No Alerta emitido 

pelo CEVS, entre as recomendações, está a atualização da situação vacinal da população sem vacina 

ou com o esquema incompleto, além de vacinação de viajantes para áreas de recomendação de 

vacinação e/ou circulação do vírus amarílico conforme indicação do Ministério da Saúde. Esta 

vacinação deve ser realizada no período não inferior a 10 dias da sua viagem. 

A vacina contra a febre amarela é oferecida em todas as salas de vacina abertas da rede 

municipal, em atendimento ao calendário nacional do Programa Nacional de Imunizações. Desde 

2010, a Capital é área com recomendação da vacina. Acesse na página 2 as orientações sobre a 

vacinação. 

Lembramos que a febre amarela é doença de notificação compulsória. Na suspeita deve 

ser notificada por telefone para a EVDT  (32892471 e 32892472) nos dias de semana em horário 

comercial e através do celular de plantão durante a noite e finais de semana).  

CASO SUSPEITO: Paciente com febre aguda (de até sete dias), de início súbito, com 

icterícia, procedente de área de risco para febre amarela ou de locais com ocorrência de 

epizootias em primatas não-humanos ou isolamento de vírus em vetores, nos últimos 15 dias, 

sem comprovação de ser vacinado contra febre amarela.  

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/situacao-epidemiologica-dados-febreamarela
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5329%3Aopasoms-divulga-alerta-epidemiologico-sobre-febre-amarela-para-as-americas&Itemid=816
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