Perguntas e respostas sobre a Febre Amarela

Para saber mais sobre a Febre amarela, confira as informações:


O que é a febre amarela?
É uma doença infecciosa febril aguda, causada por um arbovírus (vírus transmitido por
artrópodes), que pode levar à morte em cerca de uma semana, se não for tratada
rapidamente.
Os casos de Febre Amarela (FA) no Brasil são classificados como febre amarela
silvestre ou febre amarela urbana, sendo que o vírus transmitido é o mesmo, assim
como a doença que se manifesta nos dois casos, a diferença entre elas é o mosquito
vetor envolvido na transmissão.
Na FA silvestre, os mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes transmitem o
vírus e os macacos são os principais hospedeiros; nessa situação, os casos humanos
ocorrem quando uma pessoa não vacinada adentra uma área silvestre e é picada por
mosquito contaminado. Na FA urbana o vírus é transmitido pelos mosquitos Aedes
aegyptii ao homem, mas esta não é registrada no Brasil desde 1942.
Na imagem, é possível entender melhor como funciona o ciclo de transmissão do vírus
da Febre Amarela:



Qualquer pessoa está em risco de contrair febre amarela silvestre?
Sim. Qualquer pessoa sem ter sido vacinada que viva ou visite áreas onde há
transmissão da doença, pode ter Febre Amarela, independentemente da idade ou
sexo.



A febre amarela é contagiosa?
A doença não é contagiosa, ou seja, não há transmissão de pessoa a pessoa. É
transmitida somente pela picada de mosquitos infectados com o vírus da febre
amarela.



Quais os sintomas da Febre Amarela?
Os sintomas iniciais incluem febre de início súbito calafrios, dor de cabeça, dores nas
costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos
graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e
do branco dos olhos), hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência de
múltiplos órgãos. Cerca de 20-50% das pessoas que desenvolvem doença grave
podem morrer.
Vale chamar atenção para um detalhe: A Febre Amarela pode levar à morte em cerca
de uma semana, se não for tratada rapidamente.



Como se manifesta a Febre Amarela?
O período em que o vírus irá se manifestar no homem varia de 3 a 6 dias, após a
picada do mosquito infectado, podendo se estender até 15 dias. A maioria das
pessoas apresenta melhora após os sintomas iniciais, no entanto cerca de 15%
apresentam apenas um breve período de horas a um dia sem sintomas e, então,
desenvolvem uma forma mais grave da doença.
Esse homem doente pode servir como fonte de infecção para outros mosquitos
transmissores durante no máximo 7 dias (entre 24 a 48 horas antes do aparecimento
dos sintomas até 3 a 5 dias após).
Nos casos que evoluem para a cura, a infecção confere imunidade duradoura. Isso
quer dizer que você só pode ter febre amarela uma vez na vida.



O que você deve fazer se apresentar os sintomas?
Depois de identificar alguns dos sintomas, procure um médico na unidade de saúde
mais próxima e informe sobre qualquer viagem para áreas de risco nos 15 dias
anteriores ao início dos sintomas e se você observou mortandade de macacos
próximo aos lugares que você visitou. Informe, ainda, se você tomou a vacina contra a
febre amarela, e a data.



Como a febre amarela é tratada?
Não há nenhum tratamento específico contra a doença. O médico deve tratar os
sintomas, como as dores no corpo e cabeça, com analgésicos e antitérmicos.
Salicilatos devem ser evitados (AAS e Aspirina), já que seu uso pode favorecer o
aparecimento de manifestações hemorrágicas. O médico deve estar alerta para
quaisquer indicações de um agravamento do quadro clínico.

Importante: Somente um médico é capaz de diagnosticar e tratar corretamente a
doença.


Como a doença pode ser evitada?
A única forma de evitar a Febre Amarela é através da vacinação. A vacina está
disponível gratuitamente durante todo o ano, nas 36 mil salas de vacinação,
distribuídas no País. Confira as indicações:



Qual o esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde para a febre
amarela?
O esquema da febre amarela é de duas doses, tanto para adultos quanto para
crianças. As crianças devem receber as vacinas aos nove meses e aos quatro anos de
idade. Assim, a proteção está garantida para o resto da vida. Para quem não tomou as
doses na infância, a orientação é de uma dose da vacina e outra de reforço, dez anos

depois da primeira. As recomendações são apenas para as pessoas que vivem ou
viajam para as áreas de recomendação da vacina. A população que não vive na área
de recomendação ou não vai se dirigir a essas áreas não precisa buscar a vacinação
neste momento.
 Quais outros grupos que precisam ser avaliados antes da vacinação?
Pessoas com doenças agudas febris moderadas ou graves devem adiar a vacinação
até a resolução do quadro para não se atribuir à vacina as manifestações da doença,
pessoas a partir de 60 anos nunca vacinadas e ainda pessoas infectadas pelo HIV,
sem sinais e sintomas da doença e com imunossupressão moderada, de acordo com
a contagem de células.


A vacina é segura?
A estratégia de duas doses, adotada no Brasil, é segura e garante proteção durante
toda a vida. A população que não vive na área de recomendação ou não vai se dirigir
a essas áreas não precisa buscar a vacinação neste momento.



Que lugares são classificados como áreas de risco?
Locais que têm matas e rios onde o vírus e seus hospedeiros e vetores ocorrem
naturalmente são identificadas como áreas de risco. No Brasil, no entanto, a vacinação
é recomendada para as pessoas a partir de 9 meses de idade (ver “Orientações para
vacinação”) que residem ou se deslocam para os municípios que compõem a Área
Com Recomendação de Vacina, conforme o mapa abaixo.

Confira a Lista de Municípios com recomendação para Vacinação contra a Febre
Amarela.


Para quem já tomou duas doses da vacina e mora nas áreas de recomendação,
uma terceira dose significa mais proteção?

As duas doses são o suficiente para proteger durante toda a vida. Uma terceira dose
não vai criar nenhuma proteção adicional. A Organização Mundial de Saúde (OMS)
recomenda uma única dose para toda a vida. O Brasil, buscando uma maior
segurança, adota o esquema de duas doses. Portanto, quem recebeu duas doses, na
infância ou na fase adulta, já está devidamente protegido e não precisa buscar o
serviço de saúde.


E para quem perdeu o cartão de vacinação e não tem conhecimento da própria
situação vacinal, qual a orientação?
Quem perdeu o cartão de vacinação deve procurar o serviço de saúde que costuma
frequentar e tentar resgatar o histórico. Caso isso não seja possível, a recomendação
é iniciar o esquema normalmente. Portanto, pessoas a partir de cinco anos de idade
que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação devem receber a
primeira dose da vacina e um reforço dez anos depois. Essa recomendação é apenas
para as áreas de recomendação da vacina. Vale destacar a situação de saúde deve
ser informada ao profissional de saúde, para que seja possível avaliar se há
contraindicação.



Quais são as contraindicações para a vacina da febre amarela?
A vacina é contraindicada para crianças menores de seis meses, idosos acima dos 60
anos, gestantes, mulheres que amamentam crianças de até seis meses, pacientes em
tratamento de câncer e pessoas imunodeprimidas. Em situações de emergência
epidemiológica, vigência de surtos, epidemias ou viagem para área de risco, o médico
deverá avaliar o benefício e o risco da vacinação para estes grupos, levando em conta
o risco de eventos adversos.



Qual a orientação para turistas estrangeiros que visitam as áreas de
recomendação de vacina no Brasil?
Para turistas que forem se dirigir a uma área com recomendação de vacina - tanto
estrangeiros quanto brasileiros – e que não completaram o esquema de duas doses, a
recomendação é que seja vacinado pelo menos dez dias antes da viagem, que é o
tempo que a vacina leva para criar anticorpos e a pessoa estar devidamente protegida.
Quem tomou a primeira dose há menos de dez anos não precisa adiantar o reforço.



No caso das crianças que vão iniciar o esquema, existe algum risco em
receber a febre amarela junto com outras vacinas?
Se a criança tiver alguma dose do Calendário Nacional de Vacinação em atraso, ela
pode tomar junto com a febre amarela, com exceção da tríplice viral (que protege
contra sarampo, rubéola e caxumba) ou tetra viral (que protege contra sarampo,
rubéola, caxumba e varicela). A criança que não recebeu a vacina para febre amarela
nem a tríplice viral ou tetra viral e for atualizar a situação vacinal, a orientação é
receber a dose de febre amarela e agendar a proteção com a tríplice viral ou tetra viral
para 30 dias depois.



Quais as medidas de proteção para pessoas com contraindicação de
vacinação contra febre amarela?
- Usar repelente de insetos. Devem ser aplicados em toda a área de pele exposta
respeitando os intervalos orientados pelos fabricantes e após contato com a água.

Existem no mercado formulações próprias para crianças entre 6 meses e dois anos de
idade, para gestantes e também para aplicação em tecidos;
- Proteger a maior extensão possível de pele através do uso de calça comprida,
blusas de mangas compridas e sem decotes, meias e sapatos fechados. O uso de
roupas claras facilita a identificação de mosquitos e permite que eles sejam mortos
antes de picarem o indivíduo;
- Passar o maior tempo possível em ambientes com portas e janelas protegidos por
telas mosquiteiras;
- Dormir sob mosquiteiros corretamente arrumados para não permitir a entrada de
mosquitos (abas de abertura sobrepostas e barras inferiores embaixo do colchão);
- Usar repelentes ambientais (sprays, pastilhas e líquidos em equipamentos elétricos)
no quarto de dormir.
Crianças menores de 6 meses de idade, que não podem receber a vacina e nem usar
repelentes de aplicação direta na pele devem ser mantidas o tempo todo sob
mosquiteiros e/ou em ambiente protegido por telas. Crianças maiores de 6 meses e
adultos que por contraindicação clínica não possam ser vacinados ou que por
qualquer motivo ainda não tenham recebido a vacina devem seguir as mesmas
orientações descritas para os 10 dias após a vacinação enquanto durar o surto de
febre amarela.



Depois de quanto tempo após receber a vacina febre amarela posso doar
sangue e ou órgãos?
O doador de sangue e/ou órgãos vacinado contra febre amarela deve aguardar um
período de 4 (quatro) semanas após a vacinação para realizar a doação. Os
frequentes doadores de sangue deverão proceder a doação de sangue, para depois
receber a vacina.
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