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Nota de alerta sobre manejo dos casos de Febre Amarela na Atenção Básica

1. Introdução
A Febre Amarela (FA) é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um

vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão:

silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano (CEVS,

2021). As características ambientais do deslocamento da doença são conhecidas a

partir da notificação do adoecimento e morte dos Primatas Não Humanos (PNH –

macacos), bem como com os casos humanos confirmados.

Considerando que “em 08 de janeiro de 2021, a equipe da vigilância da febre

amarela da Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde do Centro Estadual de

Vigilância em Saúde (DVAS/CEVS/SES-RS) recebeu a notificação da morte de

quatro primatas não humanos (PNH), no município de Pinhal da Serra, na Região

Serrana do estado, próximo da divisa com o estado de Santa Catarina (SC)”,

recomenda-se a intensificação da vacinação de febre amarela nos municípios

caracterizados como prioritários para as ações de controle da doença no Rio Grande

do Sul seguindo as recomendações da NOTA INFORMATIVA CEVS DVAS/DVE/SES

– RS de 29 de janeiro de 2021.

Em fevereiro foi confirmada laboratorialmente a morte de um bugio por febre

amarela, proveniente dos municípios de Monte Alegre dos Campos e Capão Bonito

do Sul. Essas informações foram publicadas no Informativo Epidemiológico de
Arboviroses Março de 2021.

As ações de intensificação vacinal estão voltadas para a busca ativa dos

não-vacinados, conforme as indicações do calendário de rotina e as precauções,

https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202102/11103320-nota-informativa-cevs-intensificac-a-o-vacinac-a-o-febre-amarela.pdf
https://cevs-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202103/04102047-informativo-epidemiologico-dengue-chik-zika-e-fa-se-08-2021.pdf
https://cevs-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202103/04102047-informativo-epidemiologico-dengue-chik-zika-e-fa-se-08-2021.pdf


sendo distintas de campanha ou de bloqueio. Indivíduos sem comprovação
vacinal deverão ser considerados não-vacinados.

A Divisão de Atenção Primária à Saúde (DAPS) alerta para a intensificação

da vacinação nos municípios que constam na Nota Informativa CEVS, como

também, reforça as orientações para atentar aos sinais e sintomas dos casos

suspeitos para FA e para a notificação desses casos.

2. Ação de Prevenção1:

A vacina contra a FA é o único meio de prevenção contra a doença e está

disponível em todo território nacional. A vacina utilizada no Brasil é produzida pela

Fundação Oswaldo Cruz e está disponível para a população nas Unidades básicas

de Saúde dos municípios do Estado.

Segue abaixo as recomendações na Instrução Normativa do Calendário

Nacional de Vacinação, adaptado pelo Núcleo de Imunizações/DVE/CVES/SES:

Dose: 0,5mL via subcutânea.

Esquema:
● Crianças de 9 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias de idade:

Administrar uma dose a partir dos 9 meses de idade e uma dose de reforço

aos 4 anos de idade, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Serão

consideradas vacinas nesta faixa etária crianças que comprovarem duas doses da

vacina febre amarela.

● Pessoas a partir de 5 anos de idade:

1. Com uma dose da vacina administrada antes dos 5 anos de idade:

Administrar

uma dose de reforço, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

2. Com uma dose da vacina administrada com mais de 5 anos de idade:

Considerar vacinado, não administrar nenhuma dose.

3. Não vacinadas ou sem comprovante de vacinação: Administrar dose única.

1 Informação reproduzida  da matéria publicada na seguinte página
link:https://saude.rs.gov.br/vigilancia-em-saude-intensifica-vacinacao-contra-a-febre-amarela-em-26-munici
pios-gauchos

https://saude.rs.gov.br/vigilancia-em-saude-intensifica-vacinacao-contra-a-febre-amarela-em-26-municipios-gauchos
https://saude.rs.gov.br/vigilancia-em-saude-intensifica-vacinacao-contra-a-febre-amarela-em-26-municipios-gauchos


● Pessoas com 60 anos ou mais, que nunca foram vacinadas ou sem

comprovante de vacinação:

O médico deverá avaliar o risco/benefício da vacinação, levando em conta o

risco da doença e o risco de eventos adversos pós-vacinação nessa faixa etária e/ou

decorrentes de comorbidades.

● Viajantes:

➢ Viagens internacionais: seguir as recomendações do Regulamento

Sanitário Internacional (RSI).

➢ Viagens para áreas com recomendação de vacina, no Brasil: vacinar

pelo menos 10 dias antes da viagem.

➢ Para efeito do Certificado Internacional de Vacinação, o Brasil seguirá a

modificação já aprovada no Regulamento Sanitário Internacional, considerando a

vacina febre amarela como de imunidade permanente, sem necessidade de

revacinação.

● Particularidades:

➢ Esta vacina não está indicada para gestantes e mulheres que estejam

amamentando crianças menores de 6 meses. Em situações especiais, emergência

epidemiológica, vigência de surtos, epidemias ou viagem para área de risco de

contrair a doença, o médico deverá avaliar o risco/benefício da vacinação.

➢ Em mulheres que estejam amamentando e tenham recebido

inadvertidamente a vacina, o aleitamento materno deve ser suspenso,

preferencialmente, por 28 dias (mínimo de 10 dias).Oferecer orientação e suporte

para a manutenção da produção de leite com ordenha e posterior retomada do

aleitamento materno

➢ Em situação de suspeita de surto, epizootia ou confirmação da circulação

viral em vetores silvestres, não há indicação de vacinação para crianças de 6 a 8

meses de idade.

➢ Esta vacina é contraindicada para crianças abaixo dos 6 meses de idade e

pessoas que apresentem anafilaxia após ingestão de ovo de galinha.

➢ Pessoas com imunodepressão deverão ser avaliadas e vacinadas segundo

orientações do manual do CRIE.

➢ Não administrar simultaneamente quando primovacinação de tríplice viral

em crianças menores de 2 anos de idade, estabelecendo intervalo mínimo de 1 mês,

salvo em situações especiais que impossibilitem manter o intervalo indicado.



➢ A partir de 2018, todo o estado do Rio Grande do Sul passa a ser Área

Com Recomendação de Vacinação (ACRV).

Segue no Anexo 2 o “Calendário Nacional de Vacinação 2021”. Pode ser

acessado a “Atualização do calendário vacinal 2021” produzido pelo Telessaúde.

no seguinte

link:https://www.ufrgs.br/telessauders/noticias/atualizacao-do-calendario-vacinal-202

1/.

Também é importante lembrar que deve-se sempre usar repelentes em

ambientes silvestres, observando as recomendações de cada fabricante em relação

ao prazo de ação efetiva de cada produto.

3. Febre amarela: quando suspeitar?

É caso suspeito de febre amarela indivíduo com até sete dias de quadro
febril agudo (febre aferida ou relatada) acompanhado de 2 ou mais dos seguintes
sinais e sintomas: cefaléia (principalmente de localização supra orbital), mialgia,
lombalgia, mal-estar, calafrios, náuseas, icterícia e/ou manifestações
hemorrágicas, com exposição nos últimos 15 dias em área de risco e/ou em
Área Com Recomendação de Vacinação (ACRV) e/ou em locais com recente
ocorrência de epizootia em PNH ou com exposição em área recentemente
afetada (em surto) ou em ambientes rurais destas, independentemente do
estado vacinal.

O quadro clássico caracteriza-se pelo início súbito de febre alta, geralmente

contínua, cefaléia intensa e duradoura, inapetência, náuseas e vômitos após período

de incubação de 3 a 6 dias. Nas formas leves a moderadas, os sintomas duram

cerca de 2 a 4 dias e são aliviados com medidas sintomáticas. A FA pode variar

desde infecções assintomáticas até quadros graves e fatais, sendo que a maioria

dos pacientes é assintomático ou apresenta sintomas leves a moderados.

Quadro 1 – Manifestações clínicas e laboratoriais comuns da febre amarela
Forma Sinais e sintomas Alterações laboratoriais

https://www.ufrgs.br/telessauders/noticias/atualizacao-do-calendario-vacinal-2021/
https://www.ufrgs.br/telessauders/noticias/atualizacao-do-calendario-vacinal-2021/


Leve Caracterizada pela ausência de sinais de
alarme* e gravidade**;

- TGO ou TGP<500
- Cr<1,3
- RNI<1,5

Moderada Caracterizada pela presença de pelo menos
um dos achados (sinais de alarme), sem a
presença de sinais de gravidade;

- TGO ≥ 500
- Cr ≥ 1,3

Grave Todos os anteriores + cefaleia e mialgia
ocorrem em maior intensidade,
acompanhadas de náuseas e vômitos
frequentes, icterícia e pelo menos oligúria ou
manifestações hemorrágicas, como epistaxe,
hematêmese e metrorragia, além de
diminuição de consciência;

- TGO ou TGP≥2.000
- Cr≥2
- RNI≥1,5
- Plaqueta<50.000.

Maligna Todos os sintomas clássicos da forma grave
intensificados.

Todos os anteriores
Coagulação intravascular
disseminada

*Sinais de alarme: cefaléia, mialgia, vômitos, diarreia e dor abdominal.
**Sinais de gravidade: icterícia, oligúria, manifestações hemorrágicas (epistaxe,
hematêmese e metrorragia), diminuição de consciência.
Fonte: Brasil (2017); Brasil (2020).

Na forma grave, a maioria dos pacientes apresenta melhora após as

manifestações clínicas iniciais, porém cerca de 15% dos casos evolui para a forma

maligna.

Classicamente, os casos de evolução maligna podem apresentar um período

de remissão dos sintomas, que pode durar de 6 a 48 horas, entre o 3º e 5º dias de

doença, seguido de agravamento dos sintomas da forma grave, incluindo colúria,

oligúria, vômitos constantes e sinais de coagulação intravascular disseminada.

Orientação de manejo clínico da febre amarela na Atenção Básica

A abordagem inicial de usuários com caso suspeito, realizada por

profissionais de saúde na APS, deve incluir  (BRASIL, 2017; BRASIL, 2020):

● Queixa atual e duração dos sintomas;

● Histórico vacinal para febre amarela, embora a avaliação e notificação

devam ser realizadas independentemente da situação vacinal;

● Atenção especial à aferição de sinais vitais (pressão arterial, frequência

cardíaca, frequência respiratória e temperatura), estado de hidratação

(turgor e elasticidade cutânea diminuída, ressecamento de mucosas,



sede e diminuição do volume urinário), nível de consciência e sinais de

sangramento;

● A partir da suspeita clínica, é necessário solicitar, para todos os

pacientes, ao menos os seguintes exames: transaminases, creatinina,

RNI e hemograma completo;

● Se houver forte suspeita, recomenda-se a coleta de amostras para

exames específicos e envio para laboratórios de referência, conforme

fluxo pactuado no município;

● Notificação do caso: COMPULSÓRIA E IMEDIATA.
● É importante que todos os profissionais das equipes de Atenção

Primária tenham conhecimento da sintomatologia de Febre Amarela e

que estejam atentos a possíveis queixas dos(as) usuários(as). Os

Agentes Comunitários de Saúde devem estar atentos a possíveis

relatos dos usuários de queixas sintomáticas durante os atendimentos,

bem como devem, especialmente em áreas de risco e/ou em Área

Com Recomendação de Vacinação (ACRV) e/ou em locais com

recente ocorrência de epizootia em PNH ou com exposição em área

recentemente afetada (em surto) ou em ambientes rurais destas,

orientar a população para vigilância em relação a sintomas que seu

grupo familiar possa manifestar e orientar buscar atendimento

imediato na APS.

● Igualmente, os ACS devem orientar a população em áreas de risco

e/ou em Área Com Recomendação de Vacinação (ACRV) e/ou em

locais com recente ocorrência de epizootia em PNH ou com

exposição em área recentemente afetada (em surto) ou em

ambientes rurais destas a avisarem as equipes de saúde sobre a

ocorrência de mortes de primatas.

● Fixar cartazes nas Unidades de Saúde alertando sobre sinais e

sintomas de Febre Amarela e necessidade de vacinação, bem como

comunicação por mídias com a população orientando a respeito.

Febre Amarela é uma doença de notificação compulsória, conforme estabelecido
na Portaria 204 de 2016. As notificações devem ser imediatas em até 24 horas
ao Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal, à Regional de Saúde e ao



Setor de Antropozoonoses/Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS).
Todo caso suspeito deve ser notificado utilizando a ficha de investigação do
SINAN NET, ser digitado em até 7 dias, e encerramento dos casos em até 60 dias
da data da notificação.

Fonte: CEVS/RS, 2020.

Nas formas clínicas leves e moderadas, deve-se prescrever sintomáticos,

conforme Manual e conduta profissional. O usuário e acompanhantes devem ser

orientados a retornar ao serviço de saúde imediatamente se houver piora dos

sintomas existentes, persistência de febre alta (>39ºC) por mais de quatro dias e/ou

qualquer dos seguintes sinais: aparecimento de icterícia, hemorragias, vômitos,

diminuição de diurese. Também deve ser recomendado manter-se protegido de

mosquitos (BRASIL, 2017). Em não havendo serviços de Atenção Primária

disponíveis no dia, por exemplo, feriados e fins de semana, o usuário deve ser

previamente orientado a buscar um serviço de urgência.

Nos casos moderados, com usuário em mau estado geral e formas graves,

orienta-se encaminhá-lo para outro nível de atenção, ambulatorial ou hospitalar. Não
existe, até o momento, tratamento específico para febre amarela, neste
sentido, o manejo limita-se ao tratamento dos sintomas e intercorrências, que

podem ser consultados em: Manual de manejo clínico da febre amarela.

Para maiores informações, pode-se consultar as seguintes referências:

Fonte Conteúdo Endereço

Ministério da
Saúde

Manual de manejo clínico da
Febre Amarela (2020). https://www.gov.br/saude/pt-br/me

dia/pdf/2020/dezembro/03/manual
_manejo_febre_amarela_3dez20_
isbn.pdf.

Telessaúde/
UFRGS

Quais são os diagnósticos
diferenciais da COVID-19?

https://www.ufrgs.br/telessauders/
perguntas/quais-sao-os-diagnostic
os-diferenciais-da-covid-19/

Telessaúde/
UFRGS

Qual a recomendação para a
vacinação contra a febre
amarela?

https://www.ufrgs.br/telessauders/
perguntas/qual-recomendacao-par
a-vacinacao-contra-febre-amarela/

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/03/manual_manejo_febre_amarela_3dez20_isbn.pd
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/03/manual_manejo_febre_amarela_3dez20_isbn.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/03/manual_manejo_febre_amarela_3dez20_isbn.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/03/manual_manejo_febre_amarela_3dez20_isbn.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/03/manual_manejo_febre_amarela_3dez20_isbn.pdf
https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/quais-sao-os-diagnosticos-diferenciais-da-covid-19/
https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/quais-sao-os-diagnosticos-diferenciais-da-covid-19/
https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/quais-sao-os-diagnosticos-diferenciais-da-covid-19/
https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/qual-recomendacao-para-vacinacao-contra-febre-amarela/
https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/qual-recomendacao-para-vacinacao-contra-febre-amarela/
https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/qual-recomendacao-para-vacinacao-contra-febre-amarela/


Telessaúde/
UFRGS

Quais são as
contraindicações para realizar
a vacina contra febre
amarela?

https://www.ufrgs.br/telessauders/
perguntas/contraindicacao-febre-a
marela/

Telessaúde/
UFRGS

A vacina contra febre amarela
pode ser administrada
simultaneamente a outras
vacinas?

https://www.ufrgs.br/telessauders/
perguntas/febre-amarela-vacina/

Telessaúde/
UFRGS

Quando suspeitar de febre
amarela?

https://www.ufrgs.br/telessauders/
perguntas/febre-amarela-vacina/

SES/
CEVS/RS

NOTA INFORMATIVA CEVS
DVAS/DVE/SES – RS

https://saude.rs.gov.br/upload/arq
uivos/202102/11103320-nota-infor
mativa-cevs-intensificac-a-o-vacin
ac-a-o-febre-amarela.pdf

SES/
DAPS/RS

Nota de Recomendações
para a organização das
equipes da Atenção Básica
do RS frente à pandemia da
COVID-19

https://atencaobasica.saude.rs.go
v.br/upload/arquivos/202101/2714
1436-27-01-2021-atualizacao-nota
-ab-frente-a-pandemia-covid-19.p
df

SES/CEVS/R
S

Vigilância Epidemiológica
Febre Amarela

https://www.cevs.rs.gov.br/febre-a
marela

Telessaúde/
UFRGS

Atualização do calendário
vacinal 2021

https://www.ufrgs.br/telessauders/
noticias/atualizacao-do-calendario
-vacinal-2021/

Nota
Informativa
SES/RS

Atividades conjuntas dos
Agentes Comunitários de
Saúde e Agentes de
Combate às Endemias no
combate ao Aedes aegypti

https://atencaobasica.saude.rs.go
v.br/upload/arquivos/201909/0514
1229-nota-acs-ace-ab-cevs-aedes
-30-08-19.pdf
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Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC) o boletim n°
01/2021 sobre a situação epidemiológica da Febre Amarela (FA), vigilância de
epizootias em Primatas Não Humanos – PNH (macacos) da Semana Epidemiológica
(SE) 01/202 a 52/2020 (29/12/2019 a 02/01/2021). Acessado em
:https://www.dive.sc.gov.br/conteudos/boletim2020/boletim01FA/Boletim%2001-2021
%20(1).pdf

Anexos:

Anexo 1: Fluxograma para notificação da Febre amarela

https://www.dive.sc.gov.br/conteudos/boletim2020/boletim01FA/Boletim%2001-2021%20(1).pdf
https://www.dive.sc.gov.br/conteudos/boletim2020/boletim01FA/Boletim%2001-2021%20(1).pdf


Anexo 2: Calendário Nacional de Vacinação 2021.




