
oença infecciosa grave causada por vírus 
e transmitida por vetores. As primeiras 
manifestações são repentinas: febre 
alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, 
dor muscular, náuseas e vômitos. A 

forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer 
após breve período de bem-estar (até dois dias) quando 
podem ocorrer insufi ciências hepática e renal com icterícia 
(olhos e pele amarelados), manifestações hemorrágicas 
e cansaço intenso. No meio urbano, o Aedes egypti 
(mosquito da dengue) é o principal transmissor.

 Para a prevenção da doença existe a vacina que 
já faz parte do calendário vacinal nacional. Recentemente, 
diversas áreas do Brasil estão sofrendo um aumento de 
casos de infecções por febre amarela.

Segundo dados divulgados em Janeiro de 2018 pelo 
Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde 
(OMS):

• A vacina é segura e efi caz, raramente apresenta efeitos 

colaterais adversos e é administrada por via subcutânea.

• O Ministério da Saúde reforça que as áreas determinadas 

para a vacinação continuam as mesmas e que as medidas 

de prevenção como intensifi cação da imunização e 

fracionamento das doses, também continuarão sendo 

realizadas e atualizadas conforme necessidades. 

• A determinação das áreas de vacinação foi feita de acordo 

com o acompanhamento da circulação do vírus, baseada 

no mapeamento epidemiológico das regiões. 

• A OMS reforçou a orientação aos viajantes internacionais 

que vêm ao estado de São Paulo.

• A dose fracionada da vacina é efi caz por, pelo menos, 

08 anos. Corresponde a um quinto de uma dose padrão 

(0,5 ml). Ela já foi utilizada anteriormente no controle da 

epidemia na República Democrática do Congo pela OMS 

com bons resultados relacionados à imunização, portanto é 

recomendada sua utilização em casos de surtos e quando 

existem riscos de expansão da doença em cidades com 

grande população. O objetivo é conseguir vacinar e proteger 

os indivíduos em curto período de tempo. No estado de 

São Paulo a vacinação com dose fracionada começa em 

29 de Janeiro até 17 de Fevereiro. A meta é imunizar cerca 

de 8,3 milhões de pessoas não imunizadas. 

• A OMS constatou, em um estudo de grandes proporções, 

que mesmo pessoas vacinadas há mais de 10, 20 e até 

30 anos ainda estavam protegidas e não precisavam de 

reforço. Quem tomou a dose acima dos 05 anos de idade, 

não precisa se vacinar mais. Quem tomou antes dos 05 

anos de idade, deve tomar mais um reforço.

• Quem deve ser avaliado anteriormente para receber a 

dose padrão ou a dose fracionada: idoso, pessoas que 

terminaram recentemente tratamento com radioterapia e 

quimioterapia, pessoas com doenças do sangue, renais 

e hepáticas, gestantes e pessoas em uso de corticoide.

• Quem não pode tomar a vacina: crianças menores de 

09 meses de idade, mulheres amamentando crianças 

menores de 06 meses de idade, pessoas com alergia 

ao ovo, pessoas HIV positivas com contagem de células 

CD4 menor que 350, pessoas realizando radioterapia 

e quimioterapia no momento, pessoas portadoras de 

doenças autoimunes.  
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