
Vacinação contra febre amarela: 

conheça as mudanças para a 

campanha de 2018.



Febre Amarela

Arbovirose endêmica em

regiões tropicais da África

e América Latina.

Pode se manifestar 
na forma de febre 

hemorrágica em 

humanos.

Flavivírus 

RNA 11kb





• Estima-se que ocorram cerca de 200.000 casos no mundo 
anualmente (90% na África), com 30.000 óbitos.

• Ciclo silvestre de transmissão não passível de eliminação.

• Risco de reurbanização da transmissão.

Impacto na Saúde Pública
Febre Amarela



Fonte: SINAN / SIM / Boletim Epidemiológico

da Secretaria Estadual de Saúde -

informações atualizadas no período de 02 de

Janeiro a 01 de Junho. NOTAS: (1) Dados

atualizados em 01/06/2017 (2) Dados

processados pelas áreas técnicas.

Distribuição geográfica dos casos humanos em investigação e

confirmados para FA, Brasil, 01 Dez 2016 – 01 Jun 2017.



Casos de Febre Amarela na Bahia, 2017 e 2018*. 

2017 2018

Notificados: 15 06**

Descartados: 15 02 (Fátima e Iguaí)

Confirmados: 0 01 (Itaberaba - Óbito)

Investigação: 0 03 (02 óbitos e 01 Jacobina)

Óbitos: 0 03***

• **Fátima; Iguaí; Jacobina; Santo Estevão; Santa Rita de Cássia; Itaberaba

• *** Itaberaba (importado); Santo Estevão (EAPV; dengue grave?); Santa Rita de Cássia (Meningite???)



➢ 792 epizootias notificadas, distribuídas em 135 municípios;

➢ 52 tiveram PCR detectável para FA (positivo), em 28 municípios.
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Confirmadas Em Investigação Indeterminadas

Fonte: Planilha paralela, Divep, 05/02/2018.

N= 642

Distribuição temporal da ocorrência das epizootias 

de primatas não-humanos. Bahia, 2017. 



Distribuição geográfica das epizootias notificadas na  

Bahia, 2017. 

Epizootias confirmadas

Epizootias notificadas



Epizootias. Bahia, 2018

Notificados: 103

Descartados: 0

Indeterminadas: 43 (s/coleta)

Investigação: 60

Confirmados: 0

Municípios:

Araçás

Camaçari

Feira de Santana
Lauro de Freitas

Mata de São João

Presidente Tancredo Neves

Salinas da Margarida

Salvador
Santo Antônio de Jesus

São Francisco do Conde





Área Com e Sem Recomendação de Vacina Febre 

Amarela. Brasil, 2016.

Fonte: UVR/CGDT/DEVEP/SVS/MS



Área Com e Sem Recomendação de Vacina Febre Amarela. Bahia, 2017.



Área Com e Sem Recomendação de Vacina Febre Amarela. Bahia, 2017.



Área Com e Sem Recomendação de Vacina Febre Amarela. Brasil, 2017.



Área Com e Sem Recomendação de Vacina Febre Amarela. Brasil, 2017.



Área Com e Sem Recomendação de Vacina Febre Amarela. Brasil, 2017.



Área Com e Sem Recomendação de Vacina Febre Amarela. Brasil, 2017.



Área Com e Sem Recomendação de Vacina Febre Amarela. Brasil, 2018.

105 municípios



Área afetada e ampliada para Febre Amarela. Bahia, 2018.

Área afetada:
28 municípios
CV = 57,4%
3,3 milhões de pessoas a vacinar

Área ampliada:
82 municípios
CV = 42%
1,1 milhões de pessoas a vacinar



Cobertura Vacinal da Febre Amarela
Bahia - 2016.



Cobertura Vacinal da Febre Amarela
Bahia – Janeiro 2017.



Cobertura Vacinal da Febre Amarela
Bahia – Março 2017.



Cobertura Vacinal da Febre Amarela
Bahia – Maio 2017.



Cobertura Vacinal da Febre Amarela
Bahia – Julho 2017.



CV BA = 53,5%

CV ACRV = 62,5%

➢ 235 municípios com CV <50%,

➢ 123 municípios com CV entre 50%-74,9%,

➢ 44 municípios com CV entre 75%-94,9%,

➢ 15 municípios com CV ≥95%

Cobertura Vacinal da Febre Amarela
Bahia – Setembro 2017.



FEBRE AMARELA 
Brasil adota dose única da vacina por recomendação da OMS



CV BA = 71,8%

Cobertura Vacinal da Febre Amarela
Bahia – 1996 a 2017.







OBJETIVO GERAL DA 

CAMPANHA

Proteger o maior número de pessoas
contra a febre amarela para evitar a
circulação e expansão do vírus da doença
especialmente nas localidades
previamente definidas pelo Ministério da
Saúde e Secretaria Estaduais de Saúde.



Recomendação da realização da campanha 

de vacinação utilizando a dose fracionada e a 

dose padrão

JUSTIFICATIVA: Elevado contingente populacional, exigindo a

vacinação dessa população em curto prazo de tempo, por

apresentarem as seguintes situações:

– Evidência de circulação do vírus da febre amarela

(caso humano, epizootia em primatas não humanos

ou vetores infectados);

– Risco elevado de transmissão da febre amarela.



Municípios selecionados para realização da 

campanha no estado da Bahia foram: 

• Camaçari

• Candeias

• Itaparica

• Lauro de Freitas

• Mata de São João

• Salvador

• São Francisco do Conde 

• Vera Cruz



• Público-alvo

Pessoas a partir de 9 (nove) meses de idade.

• Meta

A meta é alcançar cobertura vacinal de pelo menos
95% da população elegível.

• Período da campanha

19 de fevereiro a 09 de março (dia D – 24/02).



Atenção: a utilização da dose fracionada não está

indicada para a vacinação de rotina, visto ser

necessário a conclusão de estudos com crianças

menores de 2 anos para alteração da bula da vacina.

Observação: será considerada a pessoa

vacinada, aquela que tiver comprovação de

vacinação, com uma dose ao longo da vida.



VACINA FEBRE AMARELA







Tempo de proteção da dose 

fracionada

• Aprazar segunda dose na Caderneta de

Vacinação para oito anos após a data de

administração da referida dose fracionada

da vacina.



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

• Mulheres em idade fértil vacinadas devem evitar a gravidez até 30 dias
após a vacinação.

• Indivíduos com mais de 60 anos de idade, pelo maior risco de eventos
adversos graves nessa faixa etária, devem ser avaliados individualmente
em relação ao risco de adoecimento.

• Indivíduos com história de reação alérgica grave ao ovo e a gelatina,
podem receber a vacina após avaliação médica e em ambiente com
condições de atendimento de urgência/emergência.

• A doação de sangue deverá ser adiada por quatro semanas, conforme
legislação vigente e evidência da literatura.



CONTRAINDICAÇÕES

• Crianças menores de nove meses de idade.

• Pessoas com imunodeficiência primária ou adquirida

• Indivíduos com imunossupressão

• Transplantados de órgãos sólidos e indivíduos com doença
oncológica em quimioterapia e ou radioterapia

• Pessoas em uso de medicações anti-metabólicas ou
medicamentos modificadores do curso da doença

• Pessoas que apresentaram reação de hipersensibilidade
grave ou doença neurológica após dose prévia da vacina

• Pessoas com doenças hematológicas que cursam com
imunodeficiência



REGISTRO DA VACINAÇÃO

• É fundamental que o registro das informações seja

realizado nominalmente no sistema SIPNI por meio do site

http://sipni.datasus.gov.br para quem utiliza SIPNI online ou

por meio do SIPNI desktop.

• Destaca-se que todos os registros das doses aplicadas devem

ser realizados obrigatoriamente na estratégia

“INTENSIFICAÇÃO” e o sistema estará apto a receber e

processar todos os registros, de acordo com o especificado.

http://sipni.datasus.gov.br/


Vigilância dos Eventos Adversos Pós-Vacinação 

Foco: Boas práticas de vacinação

Todos os profissionais da saúde que tiverem conhecimento da suspeita

de EAPV, incluindo erros de imunizações, deverão notificá-los às

autoridades de saúde.

Vacina contra febre amarela: reações locais e sistêmicas, de moderadas

a graves (doença neurológica aguda).



Coordenação de Imunizações e Vigilância 

Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis -

CIVEDI

Tel.: (71) 3116-0036

sesab.imune@saude.ba.gov.br

Ramon Saavedra

Vânia Vaden Broucke

mailto:sesab.imune@saude.ba.gov.br

