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Resumo: 

Introdução: A Febre Amarela (FAV) trata-se de uma enfermidade infecciosa febril 

aguda e não contagiosa, sendo transmitida por vetores artrópodes (mosquitos), sendo o 

agente etiológico um arbovírus do gênero Flavivirus, da família Flaviviridae. Objetivo: 

Monitorar casos de FAV registrados por Estados no ano 2017 e apresentar um 

levantamento da cobertura vacinal, no período de 2010 a 2017. Metodologia: Foi 

realizado um estudo descritivo retrospectivo da análise documental sobre metas e 

parâmetros estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações e levantamento da 

literatura científica sobre vigilância e monitoramento. Também foi realizada análise do 

banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

Resultados e Discussão: Com o surto no ano de 2017 foram confirmados 792 casos de 

FAV, 274 óbitos, com uma taxa de mortalidade de 34,59%. Houve predominância do 

sexo masculino com 658 casos (83,08%) e uma faixa etária 41 a 45 anos. Em 2017, o 

Ministério da Saúde distribuiu mais de 26,3 milhões de doses de vacinas nos Estados que 

se encontravam em áreas endêmicas. Conclusão: Devido às ações de intensificação 

vacinal realizadas, a proporção de municipios com baixa cobertura diminuiu, entretanto, 

ainda é necessário a continuidade das ações para promover a homogeneidade da cobertura 

em todos os municípios, de acordo com a meta preconizada de 95%. Ações primárias 

devem ser inseridas de forma efetiva para evitar um novo surto de FAV ou quaquer outra 

arbovirose. 

Palavras-chaves: Arbovírus, Febre Amarela, Saúde Pública, Epidemiologia. 
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YELLOW FEVER:  DISEASE AND VACCINE, THE OUTBREAK OF 2017. 

 

Abstrat 

Introduction: The Yellow Fever (FAV) is an acute and non-contagious febrile infectious 

disease, that is transmitted by arthropod vectors (mosquito), being the etiologic agent an 

arbovirus Flavivirus, of the family Flaviviridae. Objective: To monitor cases of FAV 

registered by States in the year of 2017 and present a survey of vaccination coverage, from 

2010 to2017. Methodology: It was realized a retrospective descriptive study of the 

documentary analysis on goals and parameters established by the National Immunization 

Program and survey of the scientific literature on vigilance and monitoring. An analysis of 

the database of the Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) was also 

realized. Results and Discussion: With the outbreak in 2017, 792 cases of Yellow Fever 

were confirmed, 274 deaths, with a mortality rate of 34,59%, there was a predominance of 

males with 658 cases (83,08%) and an age range of 41 to 45 years. In 2017, the Ministry of 

Health distributed more than 26.3 million doses of vaccines in States that were in endemic 

areas. Conclusion: Due to the vaccination intensification actions carried out, the proportion 

of municipalities with low coverage decreased, however, it is still necessary to continue 

actions to promote the homogeneity of coverage in all municipalities, according to the 

recommended goal of 95%. Primary actions should be inserted effectively to avoid a new 

outbreak of FAV or any other arboviruses.  

Palavras-chaves: Arbovirus, Yellow Fever, Public Health, Epidemiology. 

 

INTRODUÇÃO 

A Febre Amarela é uma doença infecciosa não contagiosa que se mantém 

endêmica ou enzoótica nas florestas tropicais nos continentes da América e África 

causando periodicamente surtos isolados ou epidêmicos de maior ou menor impacto em 

saúde pública sendo transmitida ao homem mediante a picada de insetos hematófagos da 

família Culicidae, em especial dois gêneros Aedes e Haemagogus  (BUNNELL, DIAS, 

TESH e TRAVOSSOS, 2001). 

A Febre Amarela está inserida dentro do grupo dos arbovírus, e ele apresenta-se 

em sua forma clássica com febre hemorrágica de elevada letalidade. A febre hemorrágica 

é descrita como a doença hemorrágica original, a primeira descrita no mundo, a que mais 

provocar temores na sociedade moderna (VASCONCELOS, 2003). 

Sob o ponto de visto epidemiológico, a Febre Amarela divide-se em dois tipos: 

rural e urbana, que diferem entre si quanto à natureza dos transmissores de dos 

hospedeiros vertebrados e o local de ocorrência (GUBLER, 2004). A sua forma urbana 
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foi eliminada nos anos de 1954, mas ainda hoje ela ocorre no continente Africano 

(MONATH, 2001; BICOUT, MONDET, RODRIGUES, TRAVOSSO et. al, 2002). 

Sua letalidade varia de 5% a 10% mas entre os casos mais graves que evoluem 

com síndromes ictero-hemorrágica e hepatorenal pode chegar a 50%. Os pacientes mais 

acometidos são geralmente indivíduos jovens, do sexo masculino, realizando atividades 

agropecuárias e de extração de madeira, bem como ecoturistas que se embrenham nas 

matas sem vacinação (VASCONCELOS, 2000). 

Pode ser prevenida pelo uso da vacinação antiamarílica mediante aplicação da  

vacina 17D, uma das vacinas de vírus vivo atenuado mais seguras e eficazes recomenda-

se a revacinação a cada 10 anos, embora estudos sorológicos em populações vacinadas 

uma única vez e vivendo fora da área de risco tenham demonstrado índices neutralizantes 

por várias décadas, o que sugere que uma única vacinação confere imunidade de longa 

duração, talvez por toda a vida (BAHIA-RIBEIRO & GROOT, 1962). 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo monitorar os casos de FAV 

registrados por Estados no ano 2017 e apresentar um levantamento da cobertura vacinal, 

no período de 2010 a 2017. 

 

METODOLOGIA  

Trata-se da elaboração de um perfil epidemiológico da arboviroses Febre 

Amarela no surto do ano de 2017, cujo dados foram obtidos através do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde, Centro de 

Operação de Emergências em Saúde Pública sobre Febre Amarela. Estando incluído na 

análise os casos confirmados apenas no ano de 2017, sendo que estão sujeitos a alterações. 

Estando excluídos os casos não residentes no Brasil. As ocorrências da doença em 

humanos foram organizadas de acordo com o ano, região, Unidade Federativa (UF) e 

evolução do caso. Foi calculado a média, desvio padrão, erro padrão. Utilizou-se para 

análise estatística e elaboração de gráficos e tabelas os programas Excel 2016 e BioEstat 

5.3. Também foi analisada a cobertura vacinal de cada região e do país com um todo a 

partir de dados obtidos do Programa Nacional de Imunização no Ministério da Saúde 

entre os anos de 2010 a 2017.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O Brasil vivenciou em 2017 um dos mais expressivos surtos de febre amarela, o 

evento se iniciou em dezembro de 2016 e até o dia 31 de maio de 2017 foram notificados 

ao Ministério da Saúde 3.240 casos suspeitos de febre amarela silvestre, sendo que 792 

(24,5%) foram confirmados. A Região Sudeste foi a que concentrou boa parte dos casos 

com 784 infecções (98.99%), a Região Norte confirmou 5 casos e a Região Centro – 

Oeste 3  (Tabela 6). Os principais estados atingidos foram Minas Gerais, Espirito Santos, 

São Paulo e Rio de Janeiro (Tabela 1 e 2). 

 

Tabela 1: Casos confirmados de febre amarela silvestre no Brasil de acordo com as 

Regiões no período do surto em 2017. 

Região de 

 Notificação 

  

Nº de 

infectados 

   

Nº de Óbitos  Porcentagem 

 

  

Taxa de 

Mortalidade 

(%) 

Região Norte 5 4 0.63% 80.00 

Região Nordeste 0 0 0.00% 0.00 

Região Sul 0 0 0.00% 0.00 

Região Sudeste 784 267 98.99% 35.41 

Região Centro Oeste 3 3 0.38% 100.00 

Total 792 274 100.00% 34.59 

Média aritmética  158.4 91.3 - - 

Desvio Padrão  349.7 152.1 - - 

Erro Padrão  156.4 87.8 - - 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde (2017). 

 

Dos 792 casos confirmados da doença, 274 evoluíram para óbito, de modo que 

o estado de Minas Gerais teve o maior percentual, com 165 mortes. A taxa de mortalidade 

no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Mato Grosso e Pará, apresentaram a maior 

taxa de mortalidade dentre os demais Estados da Federação (tabela 2). 
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Ao todo 9 Estados foram atingidos pelo surto, de modo que os quatro mais 

afetados são os que compõem a Região Sudeste, na ordem, Minas Gerais (61.49%) 

Espirito Santos (32.83%), São Paulo (2.53%) e Rio de Janeiro (2.15%), concentrando 

assim 98.99% de todos os casos. Nos 5 anos que antecederam o surto (2012/2016), a partir 

dos dados oriundos do Ministério da Saúde, a média de cobertura vacinal na Região 

Sudeste foi de 33.23%, e a quantidade de 2373277 doses aplicadas da vacina. Em 

contrapartida, os Estado de Goiás, Mato Grosso, Pará e o Distrito Federal, expressaram a 

mais elevada taxa de letalidade, 100%, isso resultou do baixo número de casos ocorridas 

nesses locais, se comparado aos demais estados que sofreram com o surto, sendo que 

todos eles evoluíram para óbito. Houve uma predominância de infecção no sexo 

masculino com 658 casos (83,08%) e uma faixa etária de 36 a 60 anos (58.59%). Uma 

possível causa desse aspecto, é uma maior exposição de homens a áreas de mata, seja 

para lazer ou trabalho, onde há circulação natural do vírus da febre amarela e a não 

vacinação contra a doença, uma vez que a eficácia pode chegar a 99%. Em resposta ao 

surto, o Ministério da Saúde entre os meses de janeiro e maio de 2017, enviou 

Gráfico 1:  Quantidade de casos confirmados durante o surto, taxa de letalidade e taxa de letalidade 

média de FA. 
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aproximadamente 26,3 milhões de doses da vacina Febre Amarela para os estados de 

Minas Gerais (7,5 milhões), Espirito Santos (3,6 milhões), São Paulo (5,7 milhões), Bahia 

(2,2 milhões) e Rio de Janeiro (6,3 milhões). Também foram distribuidas 856.910 doses 

extra rotina e 5,9 milhões de doses da vacina de Febre Amarela na rotina para todos os 

estados da federação. No périodo do surto foi estabelecido áreas de recomendação 

temporária para vacinação, como pode ser constatado na tabela 3. 

 

 

 

CONCLUSÃO  

Todos os casos registrados nesse período são considerados do ciclo silvestre, que 

pode ser transmitida também nos limites entre áres urbanas e silvetres ou rurais. O surto 

de 2017 se deu principalmente em lugares em que a distribuição de vacinas era 

relativamente baixa, o que pode facilitou a dispersão rápida da doença, onde essas áres 

eram consideradas de baixo risco e a vacinação contra Febre Amarela não se dava se 

forma tão efetiva quando comparada as outras áres. Devido às ações de intensificação 

vacinal realizadas, a proporção de municipios com baixa cobertura diminuiu, entretanto, 

ainda é necessário a continuidade das ações para promover a homogeneidade da cobertura 

em todos os municípios, de acordo com a meta preconizada de 95%. Ações primárias 

 

Região 
Ano 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Norte  295472 291882 292641 289840 249943 368080 428103 288869 

Nordeste 383354 374767 374040 370781 325151 478755 490553 331157 

Sudeste  3557413 374499 370544 393571 346495 555708 706959 828241 

Sul 166031 186285 205103 249842 223945 367068 432978 279349 

Centro-

Oeste  

173759 182422 177960 228937 230705 358045 443973 258494 

Brasil  1376029 

 

1409855 

 

1420288 

 

1532971 

 

1376239 

 

2127656 

 

2502566 

 

1986110 

 

Tabela 2: Distribuição de vacina contra Febre Amarela, entre os anos de 2010 a 2017, no Brasil. 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde (2017). 
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devem ser inseridas de forma efetiva para evitar um novo surto de FAV ou quaquer outra 

arbovirose, além tambpem da eleiminação do vetor da FAV também se faz necessário. 
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