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RESUMO 

A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus do gênero Flavivírus 

(família Flaviviridae) cuja transmissão ocorre por meio da picada de insetos 

hematófagos pertencentes à família Culicidae. O Brasil tem registrado, nos últimos 

anos, um aumento no número de casos da doença. Apesar da existência da vacina 

e de programas existentes em regiões endêmicas que visem reduzir a população 

de vetores, o vírus da febre amarela continua emergindo para diversas áreas. Diante 

disso, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento bibliográfico sobre 

características do vírus da febre amarela, assim como sua ocorrência e dispersão 

no Brasil, de modo a conhecer o padrão geográfico da doença e a dispersão do 

vírus ao longo do tempo, verificando, principalmente, sua situação no estado de São 

Paulo durante o surto iniciado em 2016. Além disso, este trabalho visa avaliar o 

conhecimento popular sobre este assunto através da aplicação de um questionário 

online para moradores e comerciantes de diversas cidades, preferencialmente do 

estado de São Paulo. A partir do levantamento bibliográfico e aplicação do 

questionário, verificou-se que o vírus, introduzido no Brasil no século XVII, 

dispersou-se por áreas além das consideradas endêmicas, iniciando, em 2016, o 

maior surto de febre amarela silvestre do país. No estado de São Paulo o vírus 

espalhou-se no sentido norte-sul, afetando primatas não-humanos e humanos, 

ocasionando na intensificação das campanhas de vacinação e no fracionamento 

das doses da vacina. Ainda foi possível constatar, por meio do questionário, que a 

maior parte das pessoas possuí certo grau de conhecimento a respeito da doença 

e as medidas profiláticas corretas. Ainda assim, há necessidade de que este 

assunto seja melhor trabalhado, já que, durante o período de surto, foram 

registrados diversos episódios de primatas não-humanos mortos pela 

desinformação da população.  

Palavras-chave: Vírus da febre amarela; Brasil; histórico; dispersão; conhecimento 
popular. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Yellow fever is an infectious disease caused by virus of the genus Flavivirus 
(Flaviviridae family) whose transmission occurs through the bite of hematophagous 
insects from Culicidae family. Over recent years Brazil has registered an increase in 
the number of cases of the disease. Despite vaccine and existing iniciatives in 
endemic regions adressed to reducing the vector population the yellow fever virus 
continues arising in several areas. In view of above the objective of this project 
course conclusion is conduct a bibliographic survey based on characteristics of the 
yellow fever virus, as well as its occurrence and dispersion in Brazil in order to know 
the geographical pattern of the disease and the dispersion of the virus over time and  
check its situation in the state of São Paulo during its outbreak inicitated in 2016. In 
addition, this project proposes to evaluate popular knowledge on this subject through 
online survey adressed to residents and merchants from several cities, preferably in 
the state of São Paulo. From the bibliographic and online surveys, it was detected 
that the vírus was, introduced in Brazil in the 17th century when it was spread to 
areas beyond those considered endemic, iniciating in 2016 - wild yellow fever 
biggest outbreak. In São Paulo state the virus had spread north/south direction it 
affected non-human primates and human being and it caused the intensification of 
vaccination campaigns and fractionation of vaccine doses. It was also possible to 
detect through the online survey that most people have a certain degree of 
knowledge regarding the disease and correct prophylactic measures. But it is also 
need for this issue to be better addressed, once due absent of information of the 
population during the outbreak were recorded as several episodes of non-human 
primates who died. 

Keywords: Yellow fever virus; Brazil; historic; dispersion, popular knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

A febre amarela é uma infecção viral, cujo agente etiológico pertence ao gênero 

Flavivirus, família Flaviviridae. Os principais vetores são insetos hematófagos da 

família Culicidae, em especial dos gêneros Aedes, Haemagogus e Sabethes. A 

doença é endêmica em áreas tropicais da África, América do Sul e Central, 

apresentando elevadas taxas de morbidade e letalidade. Estima-se que a febre 

amarela é responsável por 29.000 a 60.000 mortes anualmente na América do Sul e 

na África, respectivamente (SHEARER et al., 2017). 

O vírus é originário da África e foi introduzido nas Américas no século XVII, por 

meio dos navios de carga que transportavam escravos africanos para serem 

comercializados. A partir de então, começaram a surgir diversas epidemias de febre 

amarela urbana no continente (BARNETT, 2017). No Brasil, a primeira epidemia 

ocorreu em Recife, no ano de 1685. O vírus permaneceu na região por pelo menos 

dez anos apresentando-se em caráter esporádico (COSTA, et al.,2011). O último surto 

de febre amarela urbana foi registrado no estado do Acre no ano de 1942.  

O vírus circula em três ciclos epidemiológicos, sendo eles: silvestre, urbano e 

intermediário. Entretanto, a principal diferença entre estes ciclos são os mosquitos 

transmissores e os locais de contágio, já que por se tratar do mesmo vírus, as 

manifestações clínicas são equivalentes. 

No ciclo silvestre, os insetos transmissores, pertencem aos gêneros 

Haemagogus e Sabethes os quais transmitem o vírus aos seres humanos 

acidentalmente quando um indivíduo não imunizado adentra em uma área silvestre e 

é picado pelo mosquito infectado. O ciclo silvestre é endêmico da África Subsaariana 

e das Américas, com surtos em intervalos entre cinco e sete anos, alternando por 

períodos com menor número de registros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

 Já no ciclo urbano, o vírus é transmitido pela picada de mosquitos do gênero 

Aedes (Aedes aegypti). Graças a diversas campanhas de erradicação do vetor, tal 

ciclo não é registrado no Brasil atualmente. A última grande epidemia ocorreu no Rio 

de Janeiro nos anos de 1928 e 1929, com o registro de 738 casos e 478 óbitos (TAUIL, 

2010). Porém, apesar deste ciclo ter sido erradicado do Brasil, ele pode ser 

reintroduzido, principalmente após a ampla disseminação do mosquito Aedes aegypti 

em áreas urbanas.  
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Por sua vez, o ciclo intermediário ocorre exclusivamente na África, em áreas 

rurais, comumente nas margens das florestas e a transmissão ocorre por meio da 

picada de mosquitos pertencentes ao gênero Aedes.  

O período de maior número de casos da doença situa-se entre os meses de 

janeiro a abril, devido à elevação da temperatura ambiente e o aumento da 

pluviosidade. Estes fatores interferem no ciclo reprodutivo no vetor, aumentando sua 

densidade e consequentemente seu potencial de transmissão. 

Embora a erradicação da febre amarela não seja viável devido a manutenção 

do vírus por meio do ciclo silvestre, a doença pode ser controlada com a utilização de 

vacina, a qual é produzida a partir do vírus atenuado. Se o controle da doença não for 

realizado de maneira satisfatória, o vírus pode dispersar-se e causar epidemias 

devastadoras, sobretudo, em indivíduos que apresentem baixa imunidade, resultando 

em elevadas taxas de letalidade (SHEARER et al., 2017). 

Segundo Vasconcelos (2003), no Brasil, existem três áreas consideradas de 

risco para a transmissão do vírus da febre amarela, sendo elas: área endêmica, área 

de transição (epizoótica ou de emergência) e área indene. 

A área endêmica abrange as regiões Norte e Centro Oeste e o estado do 

Maranhão. Tal área corresponde a mais de 2/3 do território nacional. Nestes locais 

ocorre circulação viral entre os hospedeiros naturais, vetores silvestres e o homem é 

o hospedeiro acidental. Já a área de transição é aquela em que eventualmente pode 

ocorrer a circulação viral entre macacos e mosquitos silvestres. Tal área abrangia uma 

faixa na área noroeste de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, oeste de Santa Catarina 

e noroeste do Rio grande do Sul. Por sua vez, a área indene é aquela em que não há 

risco de circulação viral. Anteriormente, essa área abrangia os estados das regiões 

Nordeste, Sudeste e Sul. Porém, tais delimitações sofreram modificações devido ao 

aumento no número de casos da doença e ampliação da circulação viral. Por isso, a 

área de transição se estendeu, passando a incluir além da parte ocidental de Minas 

Gerais, São Paulo e Paraná, as partes ocidentais dos estados do Piauí e Bahia no 

Nordeste, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul na região Sul  (VASCONCELOS, 

2003). 

Entre 2016 e 2017, o Brasil enfrentou um dos maiores surtos de febre amarela 

silvestre, o qual afetou principalmente a região sudeste do país, com notificação de 

epizootias (doença que afeta um número significativo de animais ao mesmo tempo e 

na mesma região, podendo levar ou não a morte) e casos humanos fatais em regiões 
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anteriormente consideradas livres da doença (FIGUEIREDO et al., 2017). Tal surto 

registrou uma taxa de letalidade de 32% valor superior ao observado em surtos 

anteriores (10–15%) (FIGUEIREDO et al., 2017). 

Apesar da existência da vacina e de programas existentes em regiões 

endêmicas que visem reduzir a população de vetores, o vírus da febre amarela 

silvestre continua emergindo e circulando em diversas áreas. Fatores como: a 

ocupação humana de áreas florestais, susceptibilidade de primatas não humanos, e 

baixa imunização, sobretudo, de habitantes de áreas periurbanas, podem favorecer a 

ocorrência de surtos. Somado a estes fatores, ainda há risco da reintrodução do ciclo 

urbano da doença, devido a ampla disseminação do Aedes aegypti nos grandes 

centros urbanos. Por essa razão é necessário que sejam realizados estudos sobre a 

dispersão viral, para que assim, medidas de prevenção e controle sejam adotadas, 

buscando diminuir as chances de ocorrência de possíveis surtos. Também é 

fundamental a participação da população neste processo, por isso, é importante que 

estas estejam bem informadas sobre as formas de transmissão e prevenção da febre 

amarela, pois quando os indivíduos não têm conhecimento suficiente sobre 

determinada enfermidade, estes tornam-se mais suscetíveis a elas, dificultando o 

controle e facilitando a propagação. 

 

1.1 Objetivos 

 1.1.1 Objetivo geral 

Realizar um levantamento bibliográfico sobre características epidemiológicas, 

genéticas e fisiológicas do vírus da febre amarela, assim como sua ocorrência e 

dispersão no Brasil. 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 Conhecer o padrão geográfico da doença e a dispersão do vírus ao longo do 

tempo; 

 Verificar sua situação no estado de São Paulo durante o surto iniciado em 2016; 

 Avaliar o conhecimento popular sobre este assunto. 

 

 

 

 



13 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Coleta dos dados 

Este trabalho baseou-se em um levantamento bibliográfico referente à aspectos 

virais da febre amarela e sua ocorrência e a dispersão no território brasileiro ao longo 

dos anos.  

As buscas ocorreram por meio das plataformas “Periódicos Capes” 

(www.periodicos.capes.gov.br/), “Livraria Científica Eletrônica Online – SciELO” 

(www.scielo.org) e complementadas com o auxílio do Google Acadêmico 

(scholar.google.com.br/). Buscou-se selecionar os trabalhos que abordassem 

características como:  origem e dispersão do vírus da febre amarela, número de casos  

de febre amarela no Brasil e as regiões em que tais casos foram registrados, assim 

como trabalhos que abordassem características estruturais e replicação e ciclos de 

transmissão do vírus, aspectos clínicos e diagnóstico da doença e informações sobre 

a vacina, além de outras medidas profiláticas. 

     Também foram utilizados dados epidemiológicos disponíveis nos portais do 

Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e do SINAN 

(Sistema de Informação de Agravos de Notificação).  

Além da revisão bibliográfica e análise documental, foi elaborado um 

questionário “online” estruturado (Apêndice A) utilizando a plataforma “Google Forms”. 

O questionário era composto por 15 questões que tratavam sobre a caracterização do 

sujeito, grau de escolaridade, município de residência; conhecimentos relacionados 

ao modo de transmissão, agente etiológico e prevenção da febre amarela. 

Para que um maior número de pessoas tivesse acesso ao questionário, este foi 

compartilhado com listas de contatos de redes sociais, dando preferência a habitantes 

do estado de São Paulo. O questionário ficou disponível durante dois meses (de julho 

a setembro de 2019) e cada indivíduo só poderia respondê-lo uma única vez, com o 

intuito de obter informações mais confiáveis.  

Vale salientar que todos os entrevistados foram previamente informados de que 

se tratava de uma pesquisa acadêmica para o desenvolvimento de um Trabalho de 

Conclusão de Curso e que todos os participantes teriam sua identidade preservada. 
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2.2 Análise dos dados 

A análise dos dados obtidos por meio do formulário ocorreu de forma 

quantitativa e qualitativa. Primeiramente, realizou-se uma análise quantitativa a partir 

das informações geradas pela plataforma Google Forms a qual fornece os resultados 

individuais e gerais por meio de gráficos elaborados automaticamente. As informações 

individuais foram transferidas para uma planilha elaborada por meio do programa 

Microsoft Office Excel. A partir desta planilha foi possível iniciar a análise qualitativa, 

estabelecendo comparações entre algumas variáveis, como faixa etária e grau de 

escolaridade. Após o cruzamento dos dados foram propostas hipóteses para as 

respostas assinaladas por cada entrevistado. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 O vírus da Febre Amarela 

3.1.1 Etiologia 

O agente etiológico da febre amarela é um arbovírus envelopado chamado      

Yellow Fever Vírus, pertencente ao gênero Flavivirus, família Flaviviridae, palavra 

originária do latim “flavus”, que significa amarelo (WESTAWAY et al., 1985).  

Arbovírus é um termo utilizado para se referir a vírus transmitidos a hospedeiros 

vertebrados por meio da picada de artrópodes hematófagos infectados, podendo 

causar febres hemorrágicas, doença encefálica grave com considerável morbidade e 

mortalidade. No caso da febre amarela, os principais vetores são insetos hematófagos 

pertencentes a família Culicidae, em especial dos gêneros Aedes, Haemagogus e 

Sabethes.  

Existem mais de 70 vírus pertencentes ao gênero Flavivirus distribuídos 

mundialmente, dos quais, 43 são agentes patogênicos humanos de notável 

importância, dentre eles destacam-se, além do vírus da febre amarela:  o vírus do Nilo 

Ocidental, vírus da Dengue, e da Encefalite Japonesa, os quais são responsáveis por 

gerar grandes impactos sociais, econômicos e de saúde pública. (FERNANDEZ-

GARCIA et al., 2009).  

Segundo Vasconcelos (2003) apesar de haver apenas um sorotipo do vírus, 

existem variações genéticas  entre as cepas circulante  na América e na África, o que 

permite classificá-lo em dois genótipos nas Américas (genótipo I e genótipo II da 

América do Sul) e cinco genótipos em diferentes regiões da África (genótipo Africano 

Ocidental, Central, Africano Oeste, genótipo do Leste, genótipo Angola).  

 

3.1.2 Estrutura e replicação viral 

O Vírus da febre amarela apresenta um genoma de RNA de sentido positivo, 

de fita única com aproximadamente 11 quilobases de comprimento, sendo que seu 

genoma completo é composto por 10.862 nucleotídeos que codificam 3.411 

aminoácidos (VASCONCELOS, 2003).  

O vírion tem uma forma esférica medindo cerca de 25-40 nm e apresenta um 

envoltório formado por uma bicamada lipídica, contendo duas ou mais glicoproteínas 

no envelope. Tal envoltório é proveniente da célula hospedeira, o qual envolve o 

capsídeo proteico de formato icosaédrico (figuras 1 e 2). Já a partícula íntegra (vírion 

e o envelope) mede cerca de 40-50 nm (VASCONCELOS, 2003). 
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     Figura 1. Imagem computacional representando a estrutura da partícula viral. 
Fonte: Mehau Kulyk (Science photo library) 

 

 

Figura 2. Imagem de micrografia eletrônica mostrando diversos Vírus da Febre Amarela.  
Fonte: Dennis Kunkel (Science photo library) 

 

 

O RNA viral possui uma única fase aberta de leitura denominada de ORF, que 

é rodeada por duas regiões não traduzidas (UTR) nas extremidades 5’ e 3’.   A região 

ORF expressa uma poliproteína que é clivada por proteases virais e celulares em dez 

proteínas virais sendo três proteínas estruturais e sete não estruturais; as proteínas 

estruturais estão contidas na porção N proximal desta poliproteína e as proteínas não 

estruturais no restante (figura 3).   

As proteínas estruturais, codificam a formação da estrutura básica da partícula 

viral, sendo elas: prM, a qual codifica o precursor da proteína da membrana (M) 

proteína E, a qual dá origem ao envelope e a proteína C, que codifica a formação do 

capsídeo viral. A proteína de membrana (M) é formada a partir do processamento de 

sua precursora prM, clivada no Complexo de Golgi, sendo uma proteína de membrana 

de partículas virais maduras (RIBEIRO, 2014).  
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Já as proteínas não estruturais, atuam em atividades reguladoras e de 

expressão do vírus incluindo replicação, virulência e patogenicidade, sendo elas: NS1, 

NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5 (VASCONCELOS, 2003). As proteínas NS1, 

NS3 e NS5 possuem alta massa molecular e são altamente conservadas, já as outras 

quatro (NS2A, NS2B, NS4A e NS4B) são pequenas proteínas. 

 

 

     Figura 3. Esquema representando a organização do genoma e o processamento das 

proteínas virais do gênero Flavivirus.  
Fonte: SIMMONDS, 2017. 

 

A replicação do vírus (figura 4) tem início com a entrada da partícula viral na 

célula-alvo do hospedeiro por meio de endocitose mediada por receptores. Os 

Flavivirus possuem diversos receptores nas células-alvo, dentre eles GRP78, HSP70, 

Heparan-Sulfato,  GRK2 e GRK4, sendo que os dois últimos estão acoplados à 

proteína G. Posteriormente,  ocorre a formação do endossomo, onde a acidez do meio 

desencadeia mudanças na conformação da glicoproteína E do envelope viral, 

permitindo a fusão do vírion com a célula hospedeira; o RNA viral é liberado no 

citoplasma da célula hospedeira, migrando em direção ao retículo endoplasmático 

rugoso, onde é traduzido em uma poliproteína de cerca de 3400 aminoácidos, a qual 

é  clivada  por proteases para formar proteínas virais estruturais e não estruturais que 

farão parte da partícula viral (FERNANDEZ-GARCIA et al., 2009). As proteínas não 

estruturais NS3 e NS5 formam complexos replicativos nas membranas do retículo 

endoplasmático, possuindo diversas funções enzimáticas, como: protease, helicase, 

metiltransferase e RNA polimerase dependente de RNA. 

A replicação ocorre no citoplasma e inicia-se com a síntese de uma fita de RNA 

complementar de polaridade negativa, a qual servirá de molde para a produção de 

novas fitas de RNA de polaridade positiva. (JONES, et al., 2003). Os novos vírions 

são montados no retículo endoplasmático rugoso, formando partículas virais imaturas 

não infecciosas (figura 5 A), as quais são transportadas através de vesículas até o 
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Complexo de Golgi. Devido ao pH ácido na face trans desta organela citoplasmática, 

ocorre um rearranjo das proteínas E, e a clivagem proteolítica da proteína prM em 

proteína M pela ação de uma protease celular, denominada furina. Esta etapa é 

necessária para que o vírus se torne infeccioso (maduro), conforme observado na 

figura 5 B. O vírus é então liberado para o meio extracelular, onde o pH é neutro, e 

este processo ocorre por meio da exocitose (FERNANDEZ-GARCIA et al., 2009).  

      
Figura 4. Ilustração representando o ciclo replicativo dos Flavivirus.  

Fonte: FERNANDEZ-GARCIA et al.,2009. (Adaptada).  

 

É importante que o processo de maturação do vírus ocorra antes da liberação 

de novas partículas virais para o meio extracelular. Isso evita que os vírions recém-

formados promovam fusão com as membranas da célula hospedeira, pois se isso 

ocorresse, ele perderia a capacidade de sair da célula em que está e infectar outras. 

Para evitar que isso ocorra, durante a montagem e transporte dos vírions imaturos, a 

proteína prM interage com a proteína E, evitando que esta última sofra alterações 

conformacionais irreversíveis devido ao pH ácido da via secretora. Só após a clivagem 

de prM para M que o vírus estará maduro e pronto para infectar novas células.  

 

 
Figura 5. Ilustração representando as estruturas de partículas de flavivírus. Em “A” vê-se proteínas 
do envelope de vírions imaturos e em “B” mostra-se as proteínas do envelope de vírions maduros.  

Fonte: LINDENBACH; HEINZ; RICE, 2007 (Adaptada). 
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 3.1.3 Ciclos de transmissão 

Sob o ponto de vista epidemiológico, o vírus da febre amarela propaga-se em 

dois ciclos, sendo eles: ciclo urbano e o ciclo silvestre. O primeiro, é mais simples e 

tem como principal transmissor os mosquitos do gênero Aedes.  Já o segundo, é um 

pouco mais complexo e os mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes são os 

principais transmissores do vírus na América. Entretanto, as manifestações clínicas 

da doença são as mesmas em todos os ciclos, sendo que a única diferença está nos 

insetos vetores e na área geográfica em que ocorreu a infecção. Contudo, na África, 

existe um terceiro ciclo, denominado de “ciclo intermediário” o qual ocorre em áreas 

de savana úmida, onde existe atividade antrópica. A figura 6 ilustra um esquema com 

os três tipos de ciclos de transmissão.  

 

 
Figura 6. Esquema ilustrando os ciclos silvestre, urbano e intermediário da Febre Amarela, 

respectivamente. 
Fonte: SILVA, 2018.  

 

 

3.1.3.1 Ciclo urbano  

O Ciclo urbano foi registrado no Brasil, na cidade de Recife, em 1865 (COSTA 

et al. 2011). Neste ciclo, o vetor é o Aedes aegypti (figura 7) e os seres humanos são 

os hospedeiros primários, os quais se contaminam com o vírus em regiões silvestres 

e o introduzem no ambiente urbano durante o período de viremia. Uma vez que o vírus 

é introduzido no ambiente urbano, o paciente infectado pode expressar a doença e 

servir de fonte de infecção para novos mosquitos (Aedes aegypti) perpetuando o ciclo 
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até que se esgotem os indivíduos suscetíveis ou ocorra vacinação em massa para 

bloquear a transmissão (VASCONCELOS, 2003). 

 

Figura 7. Aedes aegypti vetor do vírus da Febre Amarela urbana.  
Fonte: FIOCRUZ, 2008. 

 
 

Após a disseminação do Aedes aegypti nos centros urbanos principalmente 

após os anos de 1980, há um grande risco da reurbanização da doença no país, 

sobretudo, em áreas cuja população é suscetível ao vírus e que não há recomendação 

para a vacinação de rotina. Tal fator é preocupante devido a probabilidade de um 

indivíduo suscetível ser infectado no ciclo silvestre e se expor durante este período a 

um vetor urbano (NORONHA; CAMACHO, 2017).  

 

3.1.3.2 Ciclo silvestre  

O ciclo silvestre foi reconhecido em 1932, por meio de estudos epidemiológicos 

realizados pela Fundação Rockefeller no Vale do Canaã, no Estado do Espírito Santo, 

após um surto ocorrido no local (COSTA et al., 2011). 

Neste ciclo, a transmissão envolve primatas não humanos (PNH) e mosquitos 

que habitam o dossel das florestas tropicais.  Na África, os principais transmissores 

são insetos pertencentes ao gênero Aedes, enquanto na América Latina, os gêneros 

Haemagogus e Sabethes são os que apresentam maior notoriedade. (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2017).  O ser humano é o hospedeiro acidental e é infectado ao adentrar 

em áreas silvestres sem estar imunizado contra o vírus. Outros mamíferos, como 

alguns roedores e marsupiais também podem atuar como hospedeiros acidentais no 

ciclo natural desta arbovirose, porém, apesar de serem sensíveis ao vírus, devido a 

sua atividade noturna, estes animais não têm contato direto com os vetores do vírus 

amarílico (HERVÉ; ROSA, 1985).  

Normalmente, em área florestal, o contato direto entre o homem e o vetor não 

é comum, pois esses insetos costumam habitar a copa de árvores e, por isso, não são 

encontrados frequentemente no solo. Por essa razão, o contato direto entre o homem 
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e vetor ocorre principalmente em ecótonos, ou seja, áreas de transição entre dois 

biomas distintos. Estas áreas são marcadas pela presença de plantas que compõem 

os estratos herbáceo e arbustivo, sendo que, nesses locais, é possível encontrar um 

número relativamente elevado de mosquitos ao nível do solo. 

Os mosquitos são considerados os grandes reservatórios do vírus, já que uma 

vez infectados permanecem assim durante toda a vida, diferente dos primatas não 

humanos (macacos), que assim como os seres humanos, ao serem infectados, podem 

ir óbito ou se curarem, tornando-se imunes ao vírus. Portanto, os macacos atuam 

somente como hospedeiros amplificadores da doença (FERREIRA et al., 2011). 

No Brasil, a espécie Haemagogus janthinomys (figura 8) é a principal 

transmissora. Tais mosquitos apresentam hábitos diurnos e costumam ser 

encontrados principalmente no período em que as temperaturas estão mais elevadas. 

Além disso, possuem vasta distribuição geográfica, alcançando áreas da Mata 

Atlântica, nos estados do sudeste do país e estão amplamente distribuídos pela região 

da Amazônia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). A espécie mostra-se mais suscetível 

ao vírus, já que experimentos laboratoriais revelaram que o mosquito se contamina 

com baixas doses infectantes e apresenta as melhores condições para transmiti-lo 

(VASCONCELOS, 2003). Os mosquitos pertencentes a esta espécie, alimentam-se 

preferencialmente do sangue de primatas não humanos, sendo os seres humanos 

fonte secundária de alimento. Existem outras espécies que podem estar envolvidas 

na transmissão do vírus de maneira secundária, sendo elas:  Haemagogus 

albomaculatus, Sabethes glaucodaemon, S. chloropterus, S. cyaneus, S. soperi.  

 

 
Figura 8. Haemagogus janthinomys principal vetor do vírus da Febre Amarela no Brasil.  

Fonte: FIOCRUZ, 2008. 
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Os primatas não humanos, apresentam um curto período de viremia, 

normalmente de 3 a 4 dias, apresentando uma elevada taxa de mortalidade, que 

ocorre entre três e sete dias (FIALHO, 2012). Normalmente, os PNH podem atuar 

como amplificadores do vírus entre os mosquitos, uma vez que apenas um mosquito 

infectado pode transmitir o vírus a um macaco e a partir deste, vários mosquitos serão 

infectados ao realizarem o repasto sanguíneo durante o período de viremia, isto é, 

período em que o vírus está circulando no sangue do macaco. 

 Todos os primatas não humanos que habitam a região Neotropical, são 

susceptíveis ao vírus da febre amarela. O Brasil caracteriza-se por possuir uma 

enorme diversidade de primatas, abrangendo, aproximadamente, 110 espécies, das 

quais 69 são endêmicas do país. (RYLANDS et al., 2000). Desse modo, diversos 

primatas não humanos que habitam o território brasileiro, podem ser infectados pelo 

vírus da febre amarela. Os gêneros mais afetados são: Alouatta (bugios), Saguinus 

(saguis), Cebus (macacos-prego), Callithrix (saguis) e Callicebus (macacos-titis), além 

de Ateles sp.(macaco-aranha) e Aotus sp (macaco-da-noite). Enquanto os macacos 

do gênero Alouatta apresentam alta taxa de mortalidade, os do gênero Cebus, apesar 

de se infectarem facilmente, apresentam baixa taxa de letalidade e desenvolvem 

imunidade (KINDLOVITS, 2009 apud ARAUJO, et al., 2011).  

                        

3.1.3.3 Ciclo biológico e características dos vetores do vírus amarílico 

Os mosquitos vetores apresentam desenvolvimento holometábolo, isto é, seu 

ciclo biológico envolve as fases de: ovo, larva, pupa e adulto (figura 9). Os ovos são 

depositados em superfícies úmidas ou diretamente na água. Nestes locais, os ovos 

eclodem e liberam as larvas, onde se desenvolvem até a fase adulta, a qual é aéreo-

terrestre. A duração de cada fase é variável e dependerá de condições climáticas e 

ambientais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 
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Figura 9. Ciclo de vida dos vetores da Febre Amarela. 

Fonte: SILVA, 2018. 
 

Os mosquitos pertencentes aos gêneros Haemagogus e Sabethes 

desenvolvem-se em plantas que acumulam água.  Haemagogus spp. deposita seus 

ovos em cavidades dos troncos de árvores próximo a lâmina d’água. Já Sabethes spp. 

realiza a postura de seus ovos diretamente sobre a superfície da água acumulada em 

regiões ocas das árvores e bambus. Os indivíduos adultos possuem hábitos diurnos, 

com maior atividade para picada entre o meio dia e o pôr do sol; distribuem-se 

principalmente no dossel das florestas, podendo ser encontrados no solo com menor 

frequência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).  

O Aedes aegypti apresenta hábitos diurnos, principalmente durante o período 

matutino. Realiza a postura de seus ovos em locais que contenham água limpa, mais 

especificamente, a postura é realizada sob o nível da água. A eclosão ocorre entre 

dois e quatro dias. Normalmente, os insetos adultos alimentam-se de água e seiva 

vegetal. Porém, após o acasalamento, as fêmeas tornam-se hematófagas, pois 

necessitam de um maior aporte de proteínas para prover os ovos de nutrientes 

essenciais para a sua maturação. A mesma situação ocorre para os gêneros 

Haemagogus e Sabethes. Por esse motivo, apenas as fêmeas são responsáveis pela 

transmissão da febre amarela.  

As temperaturas elevadas e chuvas isoladas favorecem a disseminação dos 

vetores, além disso, esses fatores também contribuem aumentando a replicação viral 

nos mosquitos, ocasionando altas taxas de carga viral nestes insetos e também nos 

primatas (ALMEIDA, 2016 apud ABDALLA; CHAME, 2017).  
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3.1.4 Patogenia e aspectos clínicos da febre amarela 

A patogenia da infecção viral não é totalmente compreendida e o conhecimento 

adquirido se deve a estudos realizados em primatas não humanos, camundongos e 

dados histopatológicos a partir de casos fatais. As manifestações clínicas no homem 

e em primatas não humanos são relativamente próximas, pois em ambos os casos, o 

vírus atinge as vísceras, sobretudo, o fígado (VASCONCELOS, 2002).  

Após a picada do vetor infectado, o vírus atinge os linfonodos regionais via 

corrente sanguínea, infectando macrófagos e células linfoides, onde sofrem 

replicação. Posteriormente, as partículas virais são encaminhadas pelos linfonodos à 

corrente sanguínea até atingirem o fígado, contaminando as células de Küpffer e os 

hepatócitos, causando necrose neste último. O período de viremia varia de acordo 

com a apresentação clínica da doença, podendo variar de algumas horas até dois 

dias, nas formas mais leves ou de cinco a sete dias nas formas graves 

(VASCONCELOS, 2002).  

As manifestações clínicas podem ser: oligossintomática, moderada ou grave. 

Entretanto, algumas pessoas podem desenvolver quadros assintomáticos, como é o 

caso de crianças em que as mães foram vacinas e transmitiram os anticorpos pela via 

transplacentária (VASCONCELOS, 2002).  

Os indivíduos mais afetados são do sexo masculino, os quais normalmente, 

realizam atividades em áreas rurais, ou ainda, adentram as florestas sem terem sido 

imunizados contra o vírus.  Comumente, as pessoas não vacinadas são aquelas que 

desenvolvem a forma mais grave da doença, a qual se caracteriza por apresentar 

duas fases.  A primeira fase é chamada de infecciosa e inicia-se de maneira rápida, 

após um período de incubação de aproximadamente 6 dias, podendo durar duas 

semanas. Nesta fase, o indivíduo apresenta febre, cefaleia intensa, dores musculares, 

astenia, náuseas. Estes sintomas evoluem por aproximadamente 3 dias e 

posteriormente, ocorre um período de diminuição dos sintomas que dura de 12 até 48 

horas. A partir de então, inicia-se a fase de localização, caracterizada pelo 

agravamento dos sintomas já existentes e a manifestação de outros. Esta fase 

apresenta sintomas mais intensos, pois o vírus deixa de circular no sangue, afetando 

o fígado e os rins (VASCONCELOS, 2002). Os sintomas mais comuns desta fase são 

hemorragias, icterícia verdícina (a pele adquire um aspecto esverdeado devido à 

elevação na produção de bilirrubina) e insuficiência renal que se inicia primeiramente 
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pela diminuição do volume da urina, podendo evoluir para anúria e parada completa 

da diurese. Geralmente, é neste estágio que ocorre a maior parte dos óbitos 

(VASCONCELOS, 2002). 

Já as formas leve e moderada não apresentam sintomas característicos e por 

isso, pode ser confundida com doenças endêmicas, como a Malária, por exemplo. 

Normalmente, os sintomas nessas duas fases incluem: febre, cefaleia, náuseas, e 

pode ser acompanhado de hematêmese (vômito negro), icterícia ou oligúria/anúria 

(VASCONCELOS, 2002).  

 

3.1.5 Diagnóstico e tratamento 

O diagnóstico em humanos pode ser realizado por exames específicos ou 

inespecíficos. Os exames específicos incluem o isolamento do vírus, detecção de 

antígenos virais e do RNA viral, e por métodos sorológicos, como captura de IgM em 

ensaio enzimático (MAC ELISA) ou conversão sorológica em testes de inibição da 

hemaglutinação (IH) (VASCONCELOS, 2002).  

A amostra viral é isolada a partir de amostras de sangue ou tecidos coletados. 

Para o isolamento pode-se utilizar camundongos ou cultivo celular. Posteriormente, a 

amostra isolada é identificada em testes de imunofluorescência indireta através de 

anticorpos monoclonais ou por testes de fixação do complemento. Também pode-se 

realizar a detecção de antígenos específicos por meio de imunohistoquímica em 

tecidos hepáticos ou através da detecção do genoma viral por meio de RT-PCR do 

sangue e fígado. 

Já os exames inespecíficos incluem a realização de um hemograma, que deve 

ser realizado ainda nos primeiros dias da doença. Desta maneira, é possível detectar 

leucopenia com neutropenia, linfocitose, alterações nos fatores de coagulação 

sanguínea, entre eles: a protrombina, fator VIII e tromboplastina (VASCONCELOS, 

2002).  

Não existe tratamento específico para a febre amarela e os medicamentos 

utilizados são eficazes para tratar apenas os sintomas. Normalmente, utilizam-se 

antitérmicos, analgésicos e diuréticos (quando há evidências de insuficiência renal), 

porém o uso desses medicamentos pode variar de acordo com as manifestações 

clínicas da doença. Contudo, é contraindicado utilizar fármacos que tenham em sua 

composição ácido acetil-salicílico ou seus derivados, já que isso pode agravar as 
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hemorragias. Também se recomenda a internação do paciente para que sejam 

realizados os procedimentos clínicos adequados.  

 

3.1.6 Medidas de prevenção e controle 

A febre amarela é uma doença de notificação compulsória e imediata, isto é, 

todos os casos suspeitos devem ser rapidamente relatados à autoridade sanitária 

local, estadual ou nacional, por meio de telefone, fax ou e-mail para que assim, sejam 

adotadas medidas preventivas, evitando possíveis surtos (VASCONCELOS, 2002). 

 

3.1.6.1 Vacina 

A vacina é a medida preventiva mais eficaz para evitar a infecção. O vírus da 

febre amarela foi isolado em 1927 pela Fundação Rockefeller, na Nigéria, a partir da 

cepa Africana (Asibi) e pelo Instituto Pasteur, no Senegal, a partir da cepa francesa. 

Porém, tais pesquisas foram realizadas de maneira independente (COSTA et al., 

2011). 

O isolamento viral foi possível, após médicos da Fundação Rockefeller 

identificarem que primatas não humanos Macaca mulatta eram susceptíveis ao vírus 

da febre amarela. Tal fato foi percebido após a inoculação de sangue de um paciente, 

cujo nome era “Asibi”, infectado pelo vírus selvagem na África Ocidental (COSTA et 

al., 2011). 

Após o isolamento viral, em 1930, duas vacinas foram estabelecidas: a 17D e 

a francesa, neurotrópica. A vacina 17D (Cepa Asibi) foi produzida a partir da 

atenuação do vírus por meio de múltiplas passagens em macacos Rhesus 

acompanhados de períodos intermitentes em Aedes aegypti e posteriormente, 

propagado em tecido embrionário de camundongos e tecido embrionado de galinha. 

(COSTA et al., 2011). A vacina neurotrópica francesa foi fabricada até 1982, quando 

a produção foi interrompida em decorrência de altas taxas de eventos adversos 

neurológicos relatados após a sua administração. Atualmente, a vacina é produzida a 

partir da subcepa, 17DD, a qual é utilizada no Brasil, e a subcepa, 17D-204, que é 

utilizada em outros países, como nos Estados Unidos da América (STAPLES, et al., 

2010). 

A vacina passou a ser produzida no Brasil em 1937, primeiramente, pelo 

Instituto Oswaldo Cruz e, posteriormente, pelo Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos Bio-Manguinhos. A subcepa 17DD é cultivada em ovos embrionados 
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de galinha e diferencia-se da original (17D) apenas pelo número de passagens em um 

hospedeiro animal (SANTOS-TORRES et al., 2000). 

A vacina é eficiente contra todos os genótipos virais da África e da América      

(FERREIRA et al.,2011). A imunogenicidade é de 90 a 98% de proteção e o tempo 

necessário para o início da produção de anticorpos no organismo varia em torno de 7 

a 10 dias. Por isso, é indicado que a imunização seja realizada pelo menos 10 dias 

antes do indivíduo adentrar em áreas de risco para a doença (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017). 

Segundo o Portal eletrônico do Ministério da Saúde, a vacina apresenta dois 

tipos de doses, a padrão e a fracionada, ambas são administradas pela via 

subcutânea. A dose padrão contém um volume de 0,5 mL da vacina, enquanto na 

dose fracionada o volume é de 0,1 mL. Na dosagem padrão a proteção é conferida 

por pelo menos dez anos, porém, estudos sorológicos revelam que habitantes de 

áreas em que não há risco para a infecção, a imunidade permanece por várias 

décadas, provavelmente por toda a vida. Já na dose fracionada a vacina tem duração 

de pelo menos oito anos.  O fracionamento permite a otimização do frasco da vacina 

(LEÃO et al., 2017) e é uma forma de tentar resolver o problema de desabastecimento 

(JÚNIOR, 2017, p.273). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (2019) apesar de constar no 

Calendário Nacional de Vacinação, a vacina contra a febre amarela não era indicada 

para todas as regiões do país, mas apenas para os locais em que ocorria circulação 

do vírus selvagem da doença, as chamadas áreas com recomendação de vacinação 

(ACRV), cuja meta é vacinar 100% da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). O 

esquema vacinal para essas áreas era de uma dose, e um reforço após 10 anos. 

Porém, em abril de 2017, o Ministério da Saúde passou a indicar dose única e ampliou 

gradativamente a área de recomendação da vacina (ACRV) para todo o país (figura 

10).   

Segundo o Ministério da Saúde (2019 b), até então, a vacina era recomendada 

para 3.529 municípios, porém, a partir da data supracitada, a recomendação ampliou-

se para mais 940 municípios, totalizando 4.469.  Grande parte desta ampliação, incluiu 

áreas da região Sul e Sudeste, e o intuito do Ministério da Saúde em parceria com as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde foi promover ações de vacinação de 

modo a alcançar a cobertura vacinal de no mínimo 95%. Porém, apesar da intensa 



28 
 

campanha de vacinação, houve uma baixa adesão da população à vacinação, 

mantendo-a exposta ao vírus e aumentando as chances de propagação.  

A imunização é recomendada para residentes ou viajantes das regiões  Norte 

e Centro Oeste; Minas Gerais e Maranhão; algumas regiões do Piauí, Bahia, São 

Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; crianças a partir dos nove meses, adultos 

até 59 anos e indivíduos que se desloquem para países em que a doença é endêmica 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  

 

Figura 10.  Áreas com recomendação de vacinação (ACRV) da Febre Amarela no Brasil, 2018.  
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019.  

 

 

No Brasil, entre 2005 e 2014, 3.527 (63,3%) municípios estavam incluídos nas 

ACRV, o que corresponde a uma população de 88,4 milhões de habitantes alvo da 

vacinação. Foram registrados no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2014, a 

administração de aproximadamente 57,6 milhões de doses da vacina da febre 

amarela, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 65,2%. Em 2014, foram 

registrados 1.396 (39,6%) municípios da ACRV que atingiram a cobertura vacinal de 

100%. Em outros 1.045 (29,6%) municípios a cobertura vacinal ficou abaixo de 80% 

no mesmo ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).   

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2019) resultados preliminares da 

campanha de vacinação, divulgados em setembro de 2018, mostraram que 13,3 

milhões de pessoas no estado de São Paulo, 6,5 milhões no Rio de Janeiro e 1,85 

milhão na Bahia foram vacinadas, o que representa uma cobertura vacinal de 53,6%, 

55,6 % e 55,0%, respectivamente.  
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Apesar da vacina 17DD ser eficiente, reações adversas foram relatadas entre 

2 a 5% dos vacinados, tais reações incluem: hipersensibilidade, mal-estar, cefaleia, 

dores musculares e febre baixa. Inicialmente, os pesquisadores enfrentaram 

problemas de atenuação incompleta do vírus da febre amarela.  Em ensaios clínicos 

para determinar a idade mínima para imunizar crianças, verificou-se que indivíduos 

menores de seis meses podem manifestar a doença neurotrópica associada a vacina 

(DNAV), na qual, o vírus da vacina invade células neuronais, por isso, é contra 

indicado vacinar crianças nesta faixa etária (FERREIRA et al.,2011). Também foram 

relatados casos de reações adversas principalmente em indivíduos do sexo 

masculino, com idade avançada e com histórico de doenças no timo. Tais pacientes 

manifestaram a doença viscerotrópica associada à vacina (DVAV), em que ocorre 

disfunção aguda em múltiplos órgãos após a vacinação, é um quadro similar à 

infecção natural causada pelo vírus selvagem. Acredita-se que tal reação pode ter 

sido desencadeada pela reversão do vírus para a sua forma selvagem ou para uma 

forma mais virulenta no organismo do hospedeiro vacinado, susceptibilidade genética 

do hospedeiro, ou ainda, a presença de um agente exógeno ou de um componente 

vacinal capaz de modular a resposta do hospedeiro (HAYES et al., 2007). Por esse 

motivo, a vacina só deve ser administrada em indivíduos maiores de 60 anos caso 

residam ou se desloquem para áreas de risco. 

A contraindicação também é válida para indivíduos que apresentaram eventos 

adversos graves em doses anteriores; indivíduos alérgicos à proteína do ovo; 

pacientes submetidos a transplante de órgãos e indivíduos imunossupressores, pois 

há riscos de reversão da virulência. No caso de gestantes e mulheres em período de 

amamentação, é indicado suspender o aleitamento materno por 10 dias após a 

vacinação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  

 

3.1.6.2 Outras medidas preventivas 

      Para o controle dos mosquitos transmissores da febre amarela é necessário 

adotar medidas de proteção individual, tais como: a utilização de repelentes, 

mosquiteiros, utilização de telas em janelas etc. Os órgãos competentes devem 

fortalecer as ações de controle vetorial em áreas próximas às regiões de transmissão, 

buscando reduzir os índices de infestação. 

     Segundo informações do Ministério da Saúde (2019 a) também é importante 

adotar estratégias que visem diminuir o risco de reurbanização da febre amarela, tais 
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como: manter elevada a cobertura vacinal em áreas de risco e infestadas por A. 

aegypti; eliminar o vetor urbano e/ou manter índices de infestação muito baixos, 

próximos de zero; implementar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras: 

recomenda-se solicitar apresentação do certificado internacional de vacinação ou 

profilaxia (CIVP) 

     Pelo fato do controle vetorial em áreas silvestre ser mais difícil, devido às 

características bioecológicas das espécies transmissoras, é importante intensificar a 

vigilância de casos humanos, assim como de epizootias de primatas não humanos 

(PNH) suspeitos nessas áreas. Em caso de óbito de PNH em áreas urbanas, é 

importante investigar se há possíveis corredores ecológicos a partir de matas ou 

parques próximos a esta área, visto que, o local em que ocorreu o óbito não é 

necessariamente, o local em que o animal foi infectado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2019 a).  

  

3.2 Histórico 

3.2.1 Breve histórico da febre amarela no Brasil  

A primeira epidemia de febre amarela registrada no Brasil data de 1685, no 

Recife. A doença teria sido introduzida na região através de embarcação procedente 

de São Tomé, na África, fazendo uma escala em Santo Domingo, nas Antilhas, onde 

o vírus já fazia muitas vítimas (FRANCO, 1969). No ano seguinte, houve um grande 

surto da doença na Bahia, não havendo registros de outras epidemias no período 

colonial (TEIXEIRA, 2001). 

No ano de 1849 a doença retornou para a Bahia, alastrando-se para diversas 

regiões litorâneas do país. Neste ano ocorreu a primeira grande epidemia de febre 

amarela no Sudeste, no Rio de Janeiro, que era a capital federal do país, atacando 

grande parte de sua população e também imigrantes (TEIXEIRA, 2001). 

No ano de 1850, uma grande campanha implementada pelo governo imperial 

foi capaz de controlar a epidemia e motivou a criação de uma comissão de 

engenheiros e uma junta de Higiene Pública, que resultou em uma lei de defesa 

sanitária do país. Antes mesmo de se conhecer o agente etiológico e a forma de 

transmissão, as principais medidas de controle constavam de desinfecção de navios, 

isolamento, quarentena, medidas sanitárias coletivas, como aterramento de valas e 

limpeza de esgotos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2017). 
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Em São Paulo, a febre amarela surgiu na cidade de Santos, de onde os 

imigrantes vinham trabalhar nas lavouras de café (TEIXEIRA, 2001). A partir de 1850 

a cidade passou a sofrer constantes surtos da doença, que se mantinha na região da 

baixada litorânea, fazendo-se pensar que a doença era exclusiva de zonas baixas, 

não oferecendo perigo aos habitantes do interior, que estavam resguardados pela 

Serra do Mar (TEIXEIRA, 2001). No interior, a doença chegou a Campinas, 

alastrando-se por outras cidades do Oeste paulista, gerando preocupações com a 

produção cafeeira, além da geração de surtos entre 1898 e 1904 (TEIXEIRA, 2001). 

Na década de 1880, pesquisas microbiológicas sobre a febre amarela foram 

iniciadas no Brasil. Porém, dentre diversas hipóteses sobre qual seria o agente 

causador da febre amarela surgidas no país, foi o médico cubano Carlos Finlay, a 

partir de 1881, o primeiro a publicar artigos invocando o mosquito como verdadeiro 

transmissor da doença. Entretanto, apenas em 1900 seus trabalhos foram 

reconhecidos, permitindo a colocação em prática de medidas de profilaxia específicas, 

que acabaram por dar fim às grandes epidemias urbanas da doença nos países 

tropicais (TEIXEIRA, 2001).  

No Brasil, com o avanço do conhecimento da doença, o isolamento viral e a 

definição do agente etiológico, as medidas de controle foram mais direcionadas a 

controle de vetor, especialmente sob liderança de Oswaldo Cruz. Nessa época, 

também se identificou a existência dos ciclos silvestre e urbano da doença 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2017). No ano de 1898, Adolpho 

Lutz percebeu que não havia mosquitos do gênero Aedes em todos os lugares do 

interior paulista que haviam passado por surtos da febre amarela, levando-o a 

acreditar que havia mosquitos aparentados do Aedes, porém típicos de mata, que 

causavam a doença. A identificação de um foco de febre amarela sem Aedes aegypti 

em 1932 no vale do Canaã, no estado do Espírito Santo, confirmou a possibilidade de 

uma forma silvestre da doença, transmitida por outros mosquitos, e reforçou a 

hipótese de que animais das matas – provavelmente macacos – poderiam servir como 

reservatórios naturais do vírus (FIORAVANTI, 2018). 

A febre amarela silvestre apareceu nos estados da Bahia, Amazonas, Pará e 

Mato Grosso em 1935 e, no ano seguinte, infiltrou-se em Goiás, Minas Gerais, São 

Paulo, Paraná e Santa Catarina. Em 1938 emergiu no Rio de Janeiro, causando 1.079 

mortes em todo o país até 1940 (FIORAVANTI, 2018), neste mesmo ano verificou-se 

que os mosquitos silvestres Haemagogus capricornii, Aedes leucocelaenus e pelo 
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menos uma espécie de Sabethes poderiam ser transmissores naturais da febre 

amarela; anos depois se verificou que outras espécies de Haemagogus e de Aedes 

poderiam ter o mesmo papel (FIORAVANTI, 2018).  

Com a introdução da vacina em 1937 e com grandes campanhas de 

erradicação do vetor, conseguiu-se o controle e a eliminação da doença em áreas 

urbanas, sendo os últimos casos registrados na cidade de Sena Madureira (AC), em 

1942. Após esse período, o principal vetor urbano da febre amarela, Aedes aegypti, 

foi declarado erradicado do Brasil em 1958 pela Organização Mundial da Saúde, 

voltando a reinfestar nosso território a partir de 1976 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

INFECTOLOGIA, 2017). 

Entre 1980 e 1998 foram confirmados 376 casos de febre amarela em humanos 

em todo o país, dos quais 216 evoluíram para óbito; a doença apresentou-se sob a 

forma de surtos com intervalos entre 5 a 7 anos. A taxa de letalidade média neste 

período corresponde a 57,4% variando ao longo do tempo. As maiores taxas de 

letalidade (100%) foram registradas nos estados do Acre, Amapá e Rondônia. Já as 

menores taxas ocorreram nos estados do Maranhão (18,2%) e Minas Gerais (32,4%). 

A infecção acometeu, sobretudo, indivíduos do sexo masculino (em uma taxa de 3 

homens para 1 mulher) e jovens da faixa etária entre 15 e 29 anos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1999 a). 

A região Norte registrou o maior número de casos em todas as unidades 

Federativas, sendo 158 no total. Em contrapartida, a região Sul não apresentou 

nenhum caso de febre amarela durante o período considerado.   Entre os três 

primeiros anos da década de 1980, a região Centro-Oeste apresentou o maior número 

de casos, sendo 19, 13 e 14 casos entre os anos de 1980, 1981 e 1982 

respectivamente. Tais casos ocorreram nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999 a). 

A região Sudeste apresentou casos esporádicos, sendo o maior número (19 

casos) registrado no ano de 1988 no estado de Minas Gerais.  A região Nordeste 

registrou 99 casos, sendo todos no Estado do Maranhão, o qual apresentou entre 

1993 e 1994, um dos maiores surtos epidêmicos do país, registrando 87 casos, dos 

quais 12 resultaram em óbito. Tais casos foram registrados nos municípios de Mirador, 

Barra do Corda, Esperantinópolis e Pastos Bons. Em 1998 o estado do Pará registrou 

um surto de febre amarela com 23 casos dos quais 9 evoluíram para óbito. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999 b). 
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Em 1999 foram registrados 77 casos de febre amarela Silvestre no Brasil, e a 

partir deste ano, a maioria dos casos passou a ser registrado fora das áreas 

consideradas endêmicas (Norte e Centro-Oeste). Tal mudança desencadeou novas 

estratégias de vigilância, prevenção e controle, pois até então, a vigilância da febre 

amarela era baseada na ocorrência de casos humanos. Entretanto, a ocorrência 

simultânea entre a morte de inúmeros PNH em diversos municípios dos estados do 

Tocantins e Goiás e o  aumento na ocorrência de casos humanos da doença, fizeram 

com que, a vigilância epidemiológica passasse a ser baseada na investigação e 

notificação de epizootias em primatas não humanos, permitindo detectar a circulação 

do vírus em determinada área e aplicar medidas de prevenção antes da ocorrência de 

casos humanos (ARAUJO, et al., 2011).     

No período de 2000 á 2012 foram confirmados 326 casos de febre amarela 

Silvestre, sendo que 156 evoluíram para óbito. Em 2002 registrou-se o maior número 

de casos e óbitos, sendo o estado de Minas Gerais o mais afetado, com 101 casos 

confirmados e taxa de letalidade de 40,6%, seguido pelo estado de Goiás, com 77 

casos e taxa de letalidade de 50,6%. A maior parte dos casos ocorreram entre os 

meses de janeiro a junho (95%) afetando, principalmente, indivíduos do sexo 

masculino o que corresponde a 268 casos (86,7%), os quais em sua maioria, exerciam 

atividades rurais e tinham média de idade de 32 anos (CAVALCANTE; TAUIL, 2016). 

A maior parte dos casos registrados no período considerado, ocorreram em áreas 

densamente povoadas (Sul, Sudeste e Centro-Oeste) e com elevada densidade de 

infestação do Aedes aegypti. 

Segundo dados no Ministério da Saúde, entre 2012 e 2013, foram notificados 

279 casos de febre amarela em humanos, porém, apenas 2 foram confirmados. O 

primeiro caso confirmado ocorreu no município de Novo Airão e o segundo, em Anori, 

ambos no estado do Amazonas. Os indivíduos afetados pertenciam ao sexo 

masculino e com idades de 17 e 25 anos, respectivamente. Os estados com maior 

frequência de notificação foram São Paulo, com 111 (39,8%), Goiás, com 34 (12,2%), 

Paraná, com 21 (7,5%), e Minas Gerais, com 19 (6,8%). 

Conforme dados do portal eletrônico do Ministério da Saúde, no período de 

monitoramento 2014/2015, a reemergência do vírus da febre amarela foi registrada 

além dos limites da área considerada endêmica (região amazônica), através de 

epizootias confirmadas em PNH. O avanço da área de circulação do vírus também 

pôde ser confirmado com novos registros de epizootias e casos humanos isolados na 
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região Centro-Oeste, onde o vírus estava se dispersando nos sentidos sul e leste do 

país, aproximando-se de regiões metropolitanas densamente povoadas (figura 11), 

com populações ainda não vacinadas e infestadas de A. aegypti. Durante o período 

de 2014 e 2015 foram notificados 344 casos suspeitos, dos quais apenas 7 foram 

confirmados, sendo que 4 evoluíram para óbito; a taxa de letalidade no período foi de 

57,1% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015 a). Dos sete casos confirmados, 5 deles 

ocorreram no estado de Goiás, nos municípios de Alto Paraíso de Goiás, Niquelândia, 

São Miguel do Araguaia e Alexânia, 1 caso foi registrado no Pará, município de 

Gurupá, e o último no estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Bonito. Todos os 

indivíduos afetados pertenciam ao sexo masculino, com mediana de idade de 31 anos, 

variando de 7 a 59 anos. 

Entre 2016 e 2017 foram notificados 3.564 casos suspeitos de febre amarela, 

dos quais 777 (21,8%) foram confirmados, 213 (6,0%) permanecem em investigação, 

2.270 (63,7%) foram descartados e 304 (8,5%) foram considerados inconclusivos até 

o momento. Dentre os casos confirmados, 261 evoluíram para óbito. A taxa de 

letalidade registrada foi de 33,6%, sendo menor na região Sudeste (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017). 

Os casos confirmados ocorreram nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, 

sendo esta última a que concentrou o maior número de casos, com 764 casos 

confirmados (98,3%). Dentre os estados da região sudeste, Minas Gerais e Espírito 

Santo foram os estados com o maior número de casos registrados, sendo 465 e 253 

respectivamente. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro também foram afetados, 

porém, com menor frequência e intensidade de transmissão, registrando 22 e 25 

casos, respectivamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro registraram os menores focos de 

transmissão, os quais ficaram restritos em determinadas áreas, ao contrário do que 

ocorreu no Espírito Santo e Minas Gerais, onde o vírus espalhou-se por uma área 

territorial mais extensa. Notou-se um padrão de dispersão viral, a qual iniciou-se em 

Minas Gerais, dispersou-se para o Espírito Santo, seguiu para o Rio de Janeiro e 

posteriormente, para o estado de São Paulo. Outros casos foram registrados em áreas 

consideradas endêmicas no Brasil, representadas pelos estados que compõem a 

região Amazônica, sendo eles: Amazonas, Pará e Tocantins. Assim como em 

períodos anteriores, indivíduos do sexo masculino foram os mais afetados (82,4%). 

Tais indivíduos tinham idades entre 21 a 70 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 
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Figura 11.  Casos confirmados de febre amarela no período de 1980 à 2016.  
Fonte: Sinan, 2016. 

 

No período de 2017/2018, segundo o portal do Ministério da Saúde, foi 

registrado um dos eventos de maior importância da história da febre amarela no país 

(figura 12). O vírus foi capaz de alcançar à costa brasileira, na região do bioma Mata 

Atlântica, rica em diversidade de primatas não humanos e de potenciais vetores 

silvestres.  

Entre julho de 2018 e junho de 2019 foram notificados 1.580 casos humanos 

suspeitos de febre amarela, dos quais 268 permanecem em investigação e 75 foram 

confirmados, destes, 17 evoluíram para óbito. Dos casos notificados, 62 casos 

ocorreram no estado de São Paulo, 12 no Paraná e 1 em Santa Catarina. Assim, como 

ocorrido em períodos anteriores, os mais afetados foram indivíduos do sexo masculino 

com idades entre 08 e 87 anos, os quais estiveram expostos à área silvestre ou 

exerciam atividades rurais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019 b).  
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Figura 12. Reemergência da febre amarela no Brasil, no período de 2014 a 2018 
Fonte: Ministério da Saúde (Adaptada). 

 
 
 

Dados recentes da Secretaria de Vigilância em Saúde (Ministério da Saúde, 

2019 c) mostram a atual situação da distribuição das áreas afetadas pela febre 

amarela, assim como suas áreas ampliadas; esses dados também ilustram a atual 

área de recomendação da vacina (ACRV), considerando até o primeiro semestre de 

2019, conforme ilustra a figura 13. 

 

 
Figura 13. Áreas afetadas e áreas ampliadas com potencial risco de transmissão de febre 

amarela e áreas de recomendação da vacina em 2019. 
Fonte: Ministério da Saúde. (Adaptada). 
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Vale salientar que a expansão da circulação do vírus, indicada nas figuras 12 e 

13, está associada ao ciclo silvestre da febre amarela. Além disso, é importante 

destacar que o período de monitoramento da doença inicia-se em julho e se encerra 

em junho do ano seguinte.  

 

3.2.2 A febre amarela e os surtos mais recentes no estado de São Paulo 

3.2.2.1 A entrada e a dispersão do vírus no surto iniciado em 2016 

De acordo com dados da revista Pesquisa Fapesp (FIORAVANTI, 2018), o 

vírus que causou o último surto de febre amarela no país teve como provável local de 

partida a Amazônia, em 2014. Através de corredores de florestas, o vírus foi capaz de 

atravessar a região Centro-Oeste, entrando em Minas Gerais e São Paulo, indo para 

o Espírito Santo. Em São Paulo, no ano de 2015, foram encontradas espécies de 

mosquitos transmissores do vírus da febre amarela Haemagogus leucocelaenus e 

Sabethes melanonymphe, tendo o surto da doença, no estado, emergido na região de 

São José do Rio Preto em abril de 2016, indo em direção a Campinas (figura 13).  

Ainda conforme dados apresentados pela revista Pesquisa Fapesp (2018), 

pesquisas realizadas pelo veterinário e epidemiologista Adriano Pinter, com base nas 

datas e localização das mortes de macacos, permitiram a criação de um modelo capaz 

de descrever o sentido, a velocidade de deslocamento e os prováveis caminhos do 

vírus causador da febre amarela. Com base nessas pesquisas, a Secretaria de Saúde 

decidiu vacinar apenas moradores das áreas consideradas de risco, mesmo sem a 

indicação da presença do vírus através de macacos mortos. 

Segundo a pesquisa, acima citada, até janeiro de 2018, o vírus moveu-se no 

sentido norte-sul a uma velocidade de 2,7 Km por dia nos meses mais quentes e de 

0,5 Km por dia nos meses mais frios, sendo possível prever que em fevereiro de 2018 

o vírus chegaria até a capital do estado, à região de Sorocaba e ao Vale do Paraíba 

(figura 14).      
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Figura 14.  Rotas de entrada e dispersão do vírus da febre amarela no estado de São Paulo 
Fonte: SUCEN/ IAL/ CVE-SES-SP  

 

3.2.2.2 A distribuição dos casos autóctones no estado  

De 2000 a 2010 o estado de São Paulo apresentou três surtos de febre amarela 

autóctone. Foram registrados 32 casos, com letalidade global de 46,8%, acometendo 

principalmente homens com idade entre 15 e 59 anos. Todos os casos ocorreram em 

não vacinados que se expuseram à forma silvestre de transmissão da doença (SAAD; 

BARATA, 2015). 

Em março de 2000, ocorreram duas notificações de febre amarela nos 

municípios de Santa Albertina e Ouroeste, que ficam na região noroeste do estado. 

Os doentes eram do sexo masculino e residiam em Dolcinópolis e Ribeirão Preto e 

tinham idade de 43 e 44 anos, respectivamente. Os dois casos evoluíram para óbito 

em 10 e 5 dias após o início dos sintomas (SAAD; BARATA, 2015). 

O estado ampliou as áreas de recomendação da vacina após os casos 

ocorridos em Ouroeste e Santa Albertina, sendo que a partir de 2001, 277 municípios 

entraram na área de recomendação da vacina (SAAD; BARATA, 2015). Em 2003, uma 

parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde, junto a Centros de Controle de 

Zoonoses Municipais, Secretarias Municipais de Saúde, Sucen, Polícia Ambiental e 

Faculdades de Medicina Veterinária, implantou a vigilância passiva de óbitos de PNH 
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na área considerada de transição para risco de transmissão de febre amarela no 

estado (BEPA, 2009). 

Entre 2004 e 2007, não foi registrada a ocorrência de morte de PNH no estado 

(BEPA, 2009). Em 2008, no período de janeiro a junho, foi registrada, em área de 

transição para febre amarela, a morte de 140 macacos (BEPA, 2009). A positividade 

de febre amarela foi confirmada para macacos provenientes dos municípios de 

Mendonça, Nova Aliança e Urupês, confirmando por critério laboratorial, a ocorrência 

de epizootia pelo vírus na região de São José do Rio Preto (BEPA, 2019). 

Ainda em 2008, de janeiro a maio foram notificados 30 casos, porém, 20 foram 

descartados, outros dois autóctones e oito importados foram confirmados. Foi 

confirmado o óbito dos dois casos autóctones. A área rural do município de Luiz 

Antônio (região de Ribeirão Preto) foi o local provável de infecção do primeiro caso. O 

segundo caso teve como local provável de infecção a área rural do município de São 

Carlos (região de Araraquara), divisa com o município de Rincão, próximo ao Rio 

Mogi-Guaçu. Os dois locais são próximos à Reserva Ecológica Estadual de Jataí 

(BEPA, 2009). 

Com a circulação do vírus, em 2008, o estado ampliou as áreas de 

recomendação de vacinação incluindo mais 62 municípios na área de recomendação 

da vacina (SAAD; BARATA, 2015). 

De fevereiro a abril de 2009, a febre amarela apresentou caráter epidêmico, 

com 138 casos suspeitos na região de Botucatu, porém apenas 28 destes casos foram 

confirmados em municípios da região de Sarutaiá, Piraju, Avaré, Buri e Tejupá, 

desses, 11 evoluíram a óbito. Os locais de provável infecção dos casos confirmados 

foram as áreas rurais destes municípios. 10 casos ocorreram em trabalhadores rurais 

que desempenhavam atividade rural em mata e 18 em indivíduos que realizaram 

atividade de lazer, sendo que todos os 28 casos ocorreram em homens com idades 

entre 3 dias e 52 anos (SAAD; BARATA, 2015). 

A comprovação da circulação do vírus da febre amarela nos municípios de 

Avaré, Buri, Piraju, Sarutaiá e Tejupá resultou, mais uma vez, na ampliação da área 

de recomendação de vacinação no estado de São Paulo. A partir de 2009, foram 

incluídos mais 49 municípios com recomendação da vacina (SAAD; BARATA, 2015). 

Para análise dos casos autóctones de febre amarela no estado de São Paulo 

do período de 2010 a 2018, foram utilizados dados disponíveis nos portais eletrônicos 

SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação e Portal da Secretaria de 



40 
 

Estado da Saúde de São Paulo, com última atualização realizada em 17 de junho de 

2019. 

Conforme os portais, não há casos de febre amarela registrados no período de 

2010 a 2015 no estado. No ano de 2016 foram confirmados três casos autóctones de 

febre amarela no estado de São Paulo, sendo eles nas cidades de América 

Brasiliense, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Todos os casos evoluíram para 

óbito, representando letalidade de 100%. 

No ano de 2017, ainda de acordo com informações dos portais, foram 

confirmados 75 casos autóctones da doença no estado; destes, 38 evoluíram para 

óbito, representando letalidade de 50,7%. Em 2018, foram confirmados 503 casos 

autóctones em várias regiões do estado; destes, 175 evoluíram para óbito, totalizando 

34,8% de letalidade. Os casos ocorridos em 2018 tinham como local de provável 

infecção a Capital, municípios da Grande São Paulo, Baixada Santista, do Grupo de 

Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas, GVE de Osasco, GVE de Sorocaba, 

GVE de Registro, GVE de São João da Boa Vista, GVE de São José dos Campos, 

GVE de Taubaté e GVE de Caraguatatuba (Secretaria De Estado Da Saúde de São 

Paulo, 2018). A distribuição regional para os casos de 2018 é mostrada na figura 15. 

 

Figura 15. Distribuição dos casos autóctones da Febre Amarela Segundo município de 
infecção. Estado de São Paulo, Janeiro a Dezembro de 2018. 

Fonte: Sinan, Divisão de Doenças Transmitidas por vetores e Zoonoses/CVE/CCD/SES-SP 
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3.3 O conhecimento popular sobre a febre amarela 

3.3.1 Questionário online 

A entrevista, realizada por meio do questionário (apêndice A), tinha como intuito 

coletar informações de indivíduos residentes no estado de São Paulo. O questionário 

foi amplamente compartilhado em redes sociais, recebendo respostas de 24 cidades, 

distribuídas em quatro macrorregiões (figura 16). A maioria dos entrevistados (202 

pessoas) residiam em área urbana, o que corresponde a 91,4%. Os dados do número 

de respostas obtidas em cada cidade estão ilustrados na tabela 1.  

 
Tabela 1. Número de respostas por cidade. 

Município  Estado Macrorregião Número de 

Respostas 

São Roque 

Itapevi 

Osasco 

São Paulo 

Ibiúna 

Sorocaba 

Mairinque  

Barueri  

Jandira 

Cajati 

Campinas 

Cotia 

Cesário Lange 

Santana de Parnaíba 

Votorantim 

Araçariguama 

Araçoiaba da Serra 

Carapicuíba 

Conchas 

Franco da Rocha 

Mogi das Cruzes 

Porto Feliz 

Salto 

Taboão da Serra  

 

TOTAL 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

 

Sorocaba 

São Paulo 

São Paulo 

São Paulo 

Sorocaba 

Sorocaba 

Sorocaba 

São Paulo 

São Paulo 

Vale do Ribeira 

Campinas 

São Paulo 

Sorocaba 

São Paulo 

Sorocaba 

Sorocaba 

Sorocaba 

São Paulo 

Sorocaba 

São Paulo 

São Paulo 

Sorocaba 

Sorocaba 

São Paulo 

51 

34 

31 

27 

20 

19 

07 

04 

04 

03 

03 

03 

02  

02 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

 

221 
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Figura 16. Distribuição das Macrorregiões do estado de São Paulo. 
Fonte: https://pt.slideshare.net/RicardoAlexdeSousa/formao-do-territrio-brasileiro-17069003 

(Adaptada). 
 
 

Após a aplicação e posterior análise do questionário, observou-se que foram 

obtidas 221 respostas, sendo 139 (62,9%) do sexo feminino e 82 (37,1%) do sexo 

masculino. Do total de entrevistados, 90 indivíduos (40,7%) tinham faixa etária de 15 

a 30 anos; 74 pessoas tinham entre 31 à 45 anos (33,5%); 43 pessoas apresentavam 

idade entre 46 e 60 anos (19,5%); 9 indivíduos (4,1%) tinham mais de 60 anos, 

enquanto 5 indivíduos (2,3%) tinham menos de 15 anos. Tais dados estão ilustrados 

na figura 17. 

 

Figura 17. Gráfico da porcentagem de respostas dos entrevistados à pergunta: “Qual a sua faixa 
etária?”.  

Fonte: autoral 
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     Em relação ao grau de escolaridade (figura 18), verificou-se que 66 

entrevistados apresentavam Ensino Médio Completo (29,9%); 14 (6,3%) Ensino 

Médio Incompleto; 5 (2,3%) tinham Ensino Fundamental Completo; 19 (8,5%) Ensino 

Fundamental Incompleto (8,6%), enquanto 2 (0,9%) não frequentaram a escola.  É 

interessante observar que 115 entrevistados (52,1%) já tiveram contato com o ensino 

superior, sendo ele completo, incompleto ou em algum tipo de pós-graduação.  

 

Figura 18. Gráfico da porcentagem de respostas à pergunta: “Qual o seu grau de escolaridade?”  
Fonte: autoral 

 
     A respeito da febre amarela, 220 entrevistados (99,5%) disseram ter ouvido 

falar sobre a doença, enquanto 1 pessoa (0,5%) disse não ter ouvido sobre o assunto 

(figura 19). Destas, 173 (78,3%) responderam que a febre amarela é uma doença 

infecciosa causada por vírus, sendo esta a resposta esperada, 18 (8,1%) disseram 

ser uma doença infecciosa causada por mamíferos, 13 (5,9%) acreditam ser uma 

doença causada por bactérias, enquanto 17 pessoas (7,7%) não souberam responder. 

Os dados referentes a esta questão estão ilustrados na figura 20.  

 

Figura 19. Porcentagem de respostas à pergunta: “Você já ouviu falar em Febre Amarela?”.  
Fonte: autoral 
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Figura 20. Gráfico da porcentagem de respostas à pergunta: “O que é a Febre Amarela?”.  
Fonte: autoral 

 
 

De acordo com o grau de escolaridade de cada entrevistado foi possível 

constatar que as respostas incorretas para a questão “o que é febre amarela?” foram 

selecionadas por, 1 pessoa sem escolaridade, 5 pessoas com ensino fundamental 

incompleto, 1 pessoa com ensino fundamental completo, 4 pessoas com médio 

incompleto, 10 com médio completo, 6 com superior incompleto, 4 com superior 

completo. Desta forma, fica claro que desde pessoas que não frequentaram a escola 

até pessoas que possuem superior completo, necessitam de mais informações a 

respeito do agente causador da febre amarela. 

Sobre o local em que as informações sobre a febre amarela foram obtidas por 

cada entrevistado, 170 (76,9%) disseram ter ouvido informações da doença na mídia, 

22 pessoas (10%) obtiveram informações da doença na escola, 15 (6,8%) foram 

informados por profissionais da saúde, 10 pessoas (4,5%) obtiveram informações por 

outros meios e 4 (1,8%) disseram não ter informações a respeito da febre amarela. 

Estes dados estão exibidos na figura 21. Vale ressaltar que uma pessoa respondeu 

nunca ter ouvido falar sobre a febre amarela, porém, essa mesma pessoa disse ter 

obtido informações da doença através da mídia, sendo um dado incongruente. 

 Dos 22 entrevistados que disseram ter obtido informações sobre a febre 

amarela na escola, 16 encontram-se na faixa etária entre 15 e 30 anos, mostrando 

que talvez este assunto tenha sido incluído na rede escolar mais recentemente; outra 

possibilidade é que pessoas com faixas etárias mais elevadas não se lembrem dos 

conteúdos vistos na escola, contribuindo para que estas assinalassem outras opções. 

Dos 74 indivíduos com faixa etária entre 31 e 45 anos, apenas 4 responderam ter 
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obtido informações na escola, enquanto na faixa etária de 46 a 60 anos, das 43 

pessoas, apenas 2 assinalaram essa opção. 

 

Figura 21. Gráfico da porcentagem de respostas à pergunta: “Onde você obteve informações sobre a 
Febre Amarela?”  

Fonte: autoral 

 
A respeito do agente transmissor da febre amarela, 168 entrevistados (76%) 

responderam que a febre amarela é transmitida por mosquitos, 40 (18,1%) acreditam 

ser uma doença causada por mamíferos, 1 (0,5%) diz ser uma doença causada por 

animais peçonhentos, 3 (1,4%) acreditam que a febre amarela é causada por outros 

fatores, enquanto 9 pessoas (4,1%) não souberam responder a essa questão. Estas 

informações estão exibidas na figura 22.  

Nesta questão, foram encontradas respostas incorretas em todos os níveis de 

escolaridade (assim como para pessoas que não frequentaram a escola); dentre as 

pessoas que não souberam responder, encontram-se sujeitos com fundamental 

incompleto, médio completo, superior completo e incompleto e pós-graduado. 

Independente do grau de escolaridade, é necessário que se tenha conhecimento 

sobre o transmissor da doença, para que medidas profiláticas corretas sejam 

tomadas. Este assunto será discutido com mais detalhes na próxima seção.  
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Figura 22. Gráfico da porcentagem de respostas dos entrevistados à pergunta: “Qual destes é o 
transmissor da Febre Amarela?”  

Fonte: autoral 

 
Quando se fala sobre a vacina, 182 pessoas (82,4%) disseram ter sido 

vacinadas, 27 (12,2%) não foram vacinadas e 12 (5,4%) não souberam responder.  O 

tipo de vacina recebida por cada entrevistado está representado na figura 23. 

Ao relacionar a vacinação ao grau de escolaridade, das 27 pessoas não 

vacinadas, 12 pertencem ao grupo que teve/tem acesso ao ensino superior 

(incompleto, completo, pós-graduação). Esse dado ilustra que mesmo pessoas com 

maior acesso à informação, muitas vezes, acabam optando por não se vacinarem, 

colocando em risco não só a própria saúde, como a saúde de todos. Referente às 

pessoas que não sabem se foram ou não vacinadas, 8 delas também pertencem ao 

grupo que possuí acesso ao ensino superior, representando 75% das pessoas que 

assinalaram esta opção. 

Com relação à faixa etária e vacinação, das 27 pessoas não vacinadas, 13 

pertencem à faixa de 15 a 30 anos, 7 pessoas possuem idade entre 31 e 45, 6 pessoas 

encontram-se na faixa de 46 a 60 anos e 1 pessoa tem menos de 15 anos. Com esses 

dados é possível observar que essas pessoas não se encontram na faixa etária a qual 

a vacina é contraindicada, podendo estas não terem sido vacinadas por outros 

motivos, como citados na seção 3.1.6.1.  

É importante destacar que na questão “você foi vacinado contra a febre 

amarela?”, 27 pessoas disseram não ter sido vacinadas, enquanto na questão 

seguinte, “qual tipo de vacina você recebeu?”, 29 pessoas responderam não ter 

recebido a vacina. Apesar deste número, vale ressaltar que para determinados grupos 

de pessoas a vacina é contraindicada, conforme visto na seção 3.1.6.1 deste trabalho. 

Além disso, conforme dados do portal eletrônico da Unicef, quando um número 
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suficiente de pessoas está imunizado contra determinada doença ocorre a “imunidade 

coletiva” ou “efeito rebanho”, o que diminui as chances de pessoas não vacinadas 

contraírem a doença, evitando surtos e dificultando a sua disseminação.  

Os dados obtidos com esta questão evidenciam que apesar da parceria 

estabelecida entre Governo Federal, Secretarias Estaduais e Municipais com o intuito 

de promover ações de vacinação, a porcentagem de indivíduos vacinados ainda está 

abaixo da meta, que seria alcançar no mínimo 95% de cobertura vacinal (Ministério 

da Saúde, 2019 b), evitando assim, as chances de propagação do vírus para outras 

áreas.  

Dos entrevistados, 17 (7,7%) já conheceram alguém que contraiu a febre 

amarela, enquanto 204 pessoas (92,3%) disseram não ter conhecido ninguém que 

tenha contraído a doença. 

 

Figura 23. Gráfico da porcentagem de respostas dos entrevistados à pergunta: “Qual tipo de vacina 
você recebeu?”  
Fonte: autoral 

 
Na questão a seguir, sobre as medidas de prevenção, mais de uma opção 

poderia ser assinalada, sendo que, a maioria das pessoas acredita na vacinação como 

forma preventiva, tendo esta opção ficado em primeiro lugar, com 219 respostas 

assinaladas (99,1%). Em segundo lugar, com 144 respostas (65,2%), está o uso de 

repelentes, enquanto, em terceiro lugar aparece evitar áreas de risco da doença, com 

139 respostas (62,9%). Em quarto lugar, com 118 respostas assinaladas (53,4%) 

aparece a opção de telar janelas e mosquiteiros como medidas de prevenção. Ainda 

nesta questão, foram colocadas opções incorretas sobre a prevenção, tendo essas 

um menor número de respostas assinaladas, sendo que 2 pessoas (0,9%) escolheram 

a opção de eliminar os macacos e 7 pessoas (3,2%) acreditam que tomar soro pode 

ser uma medida preventiva. Apesar de ser uma porcentagem baixa, este dado ilustra 

que ainda há pessoas que associam vacina e soro como se ambos tivessem a mesma 
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finalidade, entretanto, enquanto o soro já apresenta os anticorpos necessários para 

combater determinado patógeno, a vacina contém o agente etiológico em uma 

proporção incapaz de causar a doença, induzindo o sistema imunológico a produzir 

anticorpos. Por esse motivo, é aconselhável que o indivíduo seja vacinado em torno 

de 7 a 10 dias antes de adentrar em áreas de risco para a infecção, já que, este é o 

tempo necessário para que o organismo inicie a produção de anticorpos (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2017). Deste modo, é importante que informações deste tipo sejam 

trabalhadas, sobretudo, no ambiente escolar de modo a evitar a propagação de 

informações incorretas.  Os dados referentes a esta questão estão exibidos na figura 

24. 

 

Figura 24. Gráfico da porcentagem de respostas dos entrevistados referente às medidas de 
prevenção.  

Fonte: autoral 
 
 

Apesar de duas pessoas terem respondido que eliminar os macacos seja uma 

das medidas preventivas contra a febre amarela, na questão “qual destes é o 

transmissor da febre amarela?”, 40 pessoas (18,1%) assinalaram a opção 

“mamíferos” como possíveis transmissores. Este dado pode ilustrar que, mesmo 

acreditando que os mamíferos, em especial os macacos, sejam transmissores, as 

pessoas entrevistadas não enxergam a eliminação desses animais como uma medida 

preventiva. Ainda assim, houve casos em que macacos foram mortos erroneamente 

pela população, acreditando ser uma medida preventiva. Das pessoas que 

responderam ao questionário, 176 (79,6%) disseram ter ouvido relatos ou presenciado 
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casos onde macacos foram mortos pela população, sendo que apenas 45 pessoas 

(20,4%) não ouviram ou presenciaram estes casos (figura 25). Tal fato será discutido 

na próxima seção. 

 

Figura 25. Gráfico da porcentagem de respostas dos entrevistados à pergunta: “Você ouviu relatos 
ou presenciou casos onde macacos foram mortos pela população, em decorrência da Febre 

Amarela?” 
 Fonte: autoral 

 
 

Ao final, o questionário trouxe uma única questão aberta, sendo esta de 

resposta opcional, onde, se desejassem, as pessoas poderiam deixar alguma 

observação, comentário, ou qualquer informação que julgassem relevante. Foram 

obtidas 22 respostas para esta questão, contidas no apêndice B ao final deste 

trabalho. Vale ressaltar que os comentários foram extraídos diretamente do 

questionário, assim, será respeitada a forma original de escrita dos mesmos (não 

excluindo ou alterando possíveis erros ortográficos, linguagem informal, etc.). 

 

3.3.2 A desinformação sobre os PNH 

Com o aumento de casos humanos de febre amarela silvestre registrados nos 

últimos anos, os macacos têm sido vítimas de violência e envenenamentos 

(FIOCRUZ, 2018). O desaparecimento desses animais provoca desequilíbrio 

ambiental, levando os mosquitos transmissores da febre amarela silvestre 

(Haemagogus e Sabethes), que originalmente tendem a picar os macacos (PNH), a 

buscar uma fonte alternativa de alimentação (FIOCRUZ, 2018). Além disso, os 

primatas possuem uma rede de interações ecológicas complexas, atuando na 

dispersão de sementes de árvores grandes, predando alguns animais e servindo de 

presa para outros (ESTRADA et al, 2018, apud ANDRADE, 2018). 
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É importante que a população tenha conhecimento que os PNH são um 

indicativo da presença do vírus em determinada região, já que quando esses animais 

morrem em uma escala anormal, funcionam como um indicativo da possível presença 

do vírus (ICMBio, 2017).  Dessa forma, por viverem no interior das matas, os PNH são 

os primeiros a serem infectados pelo vírus, sendo chamados de “sentinelas”, 

permitindo às autoridades de saúde intensificarem a vacinação, protegendo, assim, a 

população humana que vive ou visite regiões com surto da doença (ICMBio, 2017). 

Além disso, conforme o Ministério do Meio Ambiente (2018), é importante que se saiba 

que os macacos não são transmissores da febre amarela, e sim vítimas, assim como 

os humanos.  

Conforme o Artigo 29 da Lei nº 9.605 de fevereiro de 1998, “matar, perseguir, 

caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, 

sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou  em 

desacordo com a obtida” é crime ambiental, podendo gerar pena de seis meses a um 

ano de detenção, e multa. Além da violência cometida contra os primatas devido a 

febre amarela, é importante destacar que, segundo Andrade (2018), 

aproximadamente 60% das espécies de primatas em todo mundo correm risco de 

extinção, principalmente pela redução de habitat causada pela expansão das 

fronteiras agrícolas e, em menor escala, pela exploração madeireira e em razão da 

caça de animais silvestres. Apesar dos fatos apresentados, muitos casos de morte de 

PNH são registrados em períodos de surtos da doença, conforme pode ser visto nas 

figuras 26 a 32, retiradas de manchetes de portais de notícias na internet.  

 

Figura 26. Morte de macacos em Rio Preto 
Fonte: G1 (http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2017/03/medo-da-

febre-amarela-pode-ser-causa-de-ataques-macacos-em-rio-preto.html) 
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Figura 27. Morte de macacos em Minas Gerais 

Fonte: (http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/02/com-medo-da-febre-amarela-moradores-
de-minas-matam-macacos.html) 

 
 

 
Figura 28. Morte de macacos no Rio de Janeiro 

Fonte: G1 (http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/01/macacos-sao-vitimas-da-falta-de-
informacao-sobre-febre-amarela.html) 

 
 

 
Figura 29. Morte de macacos por meios violentos 

Fonte: G1 (https://g1.globo.com/bemestar/febre-amarela/noticia/se-matarem-macacos-mosquitos-vao-
atras-de-sangue-humano-como-massacre-de-primatas-e-tiro-no-pe-contra-febre-amarela.ghtml) 
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Figura 30. Caça e morte de macacos 
Fonte: Estadão (https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,febre-amarela-provoca-caca-e-morte-de-

macacos,70001685036) 
 
 

 
Figura 31. Violência contra macacos mata mais que a febre amarela 

Fonte: R7 (https://noticias.r7.com/saude/violencia-humana-mata-mais-macacos-que-febre-amarela-
30012018) 

 
 

 
Figura 32. Agressão a macacos dificulta detecção de febre amarela 

Fonte: Revista Veja (https://veja.abril.com.br/saude/agressao-a-macacos-dificulta-deteccao-de-febre-
amarela/) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas informações obtidas após a análise documental foi possível 

constatar que a febre amarela, desde a sua introdução no Brasil, registra surtos com 

grandes índices de letalidade. O ciclo urbano, já erradicado do país, corre o risco de 

ser reintroduzido caso as pessoas não se vacinem, já que o inseto vetor deste ciclo, 

o mosquito Aedes aegypti, tem se disseminado pelos centros urbanos.  

O ciclo silvestre foi descrito posteriormente, sendo o único registrado no país 

atualmente. Durante vários anos este ciclo permaneceu restrito à área endêmica, 

porém, nas últimas décadas o vírus avançou em direção às regiões Sul e Sudeste, 

registrando surtos esporádicos e sem grandes proporções. Contudo, em 2016 iniciou-

se o maior surto de febre amarela já registrado no Brasil.  O vírus se dispersou pelo 

estado de São Paulo, atingindo principalmente a região da grande São Paulo. Uma 

maneira de bloquear a disseminação viral foi intensificar as campanhas de vacinação, 

entretanto, conforme confirmado pelo questionário, muitas pessoas deixaram de se 

vacinar, o que pode ter contribuído para o agravamento do surto.  

A aplicação do questionário também revelou que a maior parte das pessoas 

possuem certo grau de conhecimento a respeito da doença e das medidas profiláticas 

corretas. Porém, ainda assim, durante o período de surto foram registrados diversos 

episódios de primatas não-humanos mortos pela desinformação da população. Sendo 

assim, é importante que se desenvolvam trabalhos de conscientização ambiental, não 

só nas escolas, mas também nas comunidades, para que as pessoas obtenham 

conhecimento de que os macacos também são vítimas da doença, assim como os 

humanos, e são importantes indicadores da presença do vírus na região. 
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APÊNDICE A – QUESTÕES TRAZIDAS NO QUESTIONÁRIO ONLINE 

 

Questões trazidas no questionário 

01- Qual o seu gênero? 

02- Qual a sua faixa etária? 

03- Qual o seu grau de escolaridade? 

04- Em qual cidade você mora? 

05- Você mora em área: 

06-Você já ouviu falar em Febre Amarela? 

07- O que é a Febre Amarela? 

08- Qual destes é o transmissor da Febre Amarela? 

09- Você foi vacinado contra a Febre Amarela? 

10- Qual tipo de vacina você recebeu? 

11- Você conhece alguém que já contraiu Febre Amarela? 

12- Assinale as opções que trazem medidas corretas de prevenção à Febre 

Amarela: 

13- Você ouviu relatos ou presenciou casos onde macacos foram mortos 

pela população, em decorrência da Febre Amarela (mesmo sem o 

diagnóstico da doença)? 

14- Onde você obteve informações sobre a Febre Amarela? 

15- Caso julgue necessário, adicione alguma informação sobre a Febre 

Amarela (você pode deixar uma dúvida, um relato, uma consideração ou 

qualquer outra informação que julgue relevante). 
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APÊNDICE B – COMENTÁRIOS REALIZADOS NA QUESTÃO NÃO 

OBRIGATÓRIA PRESENTE NO QUESTIONÁRIO ONLINE 

 


