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Nota Técnica sobre Ampliação da Vacinação de Febre Amarela Nº 05/SMS/DVS/GVE/2018 

Orientação sobre a Vacinação contra a Febre 
Amarela em Florianópolis. 

 
A febre amarela (FA) é uma doença febril aguda, de origem viral.  O vírus é transmitido pela 

picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa.  
 

No Brasil, desde 1942, é registrada apenas a Febre Amarela Silvestre, que envolve os mosquitos 
Haemagogus e Sabethes e coloca em risco macacos e pessoas que frequentam áreas rurais ou 
silvestres. 

 

Historicamente, a doença é endêmica na região Amazônica, Centro-Oeste e Estado do 
Maranhão. Entretanto, na última década, foi observada expansão da circulação viral no País, atingido 
Minas Gerais, sul da Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul.  

 
Por conta disso, o Ministério da Saúde (MS) estendeu a recomendação da vacina contra a febre 

amarela indiscriminadamente para todo o país. Esta medida é preventiva e tem como objetivo antecipar 
a proteção contra a doença para toda população caso ocorra aumento na área de circulação do vírus. 

 
Florianópolis e região continuam sem registro de febre amarela tanto em macacos (que são os 

primeiros a adoecer) quanto em humanos. Entretanto, dada à recomendação do MS, a vacina estará 
disponível, a partir de 02 de janeiro de 2019, para toda a população entre os 09 meses até 59 anos de 
idade sem vacinação prévia, sendo incorporada ao calendário básico de vacinação em todos os Centros 
de Saúde. 
 

Sobre a Aplicação da Vacina 
 
A vacina contra a Febre Amarela é constituída por vírus vivo atenuado. A dose recomendada é de 

0,5 ml, por via subcutânea, preferencialmente na região posterior do braço. O prazo de utilização, após 
a restituição, é de 6 horas se mantida em temperatura entre +2°C a +8°C. 

 
Pode ser aplicada simultaneamente a outras vacinas de vírus vivos atenuados (como VTV e 

varicela). Quando não for possível a administração simultânea, respeitar o intervalo mínimo de 30 dias 
entre as aplicações. 
 

Caso seja necessário priorizar a aplicação de uma destas vacinas, deve ser priorizada a VTV, dada 
a circulação do vírus do sarampo no Brasil e maior risco epidemiológico. 

 
Atenção: Em crianças menores de 2 anos de idade sem vacina prévia de FA, não vacinadas com 

febre amarela, NÃO administrar as vacinas TRÍPLICE VIRAL ou TETRA VIRAL simultaneamente com a 
vacina febre amarela. Respeitar o intervalo mínimo entre as vacinas é de 30 dias. 
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Contraindicações e Situações Especiais 
 

 Não aplicar a vacina em crianças com menos de 6 meses de idade, histórico de reação 
anafilática a ovo de galinha e seus derivados, ou outras substâncias presentes na vacina, como 
gelatina, eritromicina e canamicina.  

 A vacina também é contraindicada em caso de imunodepressão transitória ou permanente, 
induzida por doenças (neoplasias, AIDS e infecção pelo HIV com comprometimento da 
imunidade – CD4<200 células / mm3 ou menor que 15% do total de linfócitos para crianças 
menores de 6 anos), ou por tratamento (drogas imunossupressoras acima de 2mg/kg/dia por 
mais de duas semanas, radioterapia, etc.).  

 Indivíduos infectados pelo HIV, assintomáticos e com imunossupressão moderada, SOMENTE 
com prescrição médica;  

 Doadores de sangue e/ou órgãos, vacinados contra febre amarela devem aguardar um período 
de 4 (quatro) semanas após a vacinação para realizar a doação.  

 Gestantes, pessoas acima de 60 anos e mulheres amamentando crianças menores de 6 meses 
deverão ser  vacinados somente forem se deslocar para área com transmissão ativa da doença, 
ou seja, municípios com casos ou epizootias confirmadas e após avaliação médica. Nos casos de 
mulheres amamentando, a amamentação deve ser suspensa por 10 dias a partir da aplicação da 
vacina. 
 

 
Coberturas vacinais altas são necessárias para proteger a população contra doenças 

imunopreveníveis. 
 

Por isto, aproveite todas estas oportunidades para atualizar calendário vacinal do adulto! 
 

 
Importante: Alguns Estados adotaram esquema de dose fracionada. Entretanto, o Certificado 

Internacional de Vacinação contra Febre Amarela só é emitido para pessoas vacinadas com a dose 
completa de 0,5ml. Além disso, a validade de dose fracionada não é vitalícia. Assim, todas as pessoas 
previamente vacinadas com dose fracionada devem ser revacinadas com a dose completa. 

 
A vacina contra febre amarela é segura. No entanto, mesmo que raros, podem ser observados 

eventos adversos locais e sistêmicos, que devem ser observados e notificados.   
 
Lembramos que eventos adversos pós vacinais bem como casos suspeitos de Febre Amarela 

devem ser notificados imediatamente à vigilância epidemiológica pelos fones: 3212-3922 / 3212-3907 
/ 99985-2710 (24h/dia, 7 dias/semana). 
 

Em caso de dúvidas, além dos números acima, pode ser utilizado o whatsapp 
https://chat.whatsapp.com/Jv5cyORLJHSH12da0Pi6T7 
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