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RESUMO 

A Febre Amarela (FA) é uma doença com que envolve uma manifestação clínica 

tipicamente febril, porém esta pode ser desde assintomática à casos moderados e 

graves. A doença é causada por um vírus, da família Flaviviridae que é categorizado 

como arbovírus, sendo transmitida através de um mosquito (vetor), sendo está 

associada à dois ciclos, um urbano e outro silvestre. Tal classificação se dá através 

de seus vetores mais comuns, Aedes aegypti (ciclo urbano) e Haemagogus (ciclo 

silvestre). A FA afeta humanos e primatas (principalmente os macacos das espécies, 

Callithrix e Alouatta), ocorrendo tanto nas américas como no continente africano. 

Atualmente vivemos uma epidemia de seu ciclo silvestre, aonde humanos e primatas 

não humanos estão sendo acometidos pela doença. De fato, desde o ano de 2000, 

foram confirmados em torno de 326 casos de febre amarela silvestre em humanos, só 

no estado de São Paulo foram 32 casos confirmados, em grande maioria dos casos, 

são de pessoas da zona rural e não vacinados contra o vírus. 

INTRODUÇÃO 

O Brasil vive atualmente um surto de Febre Amarela (FA) Silvestre e assim, 

observa-se que o número de pessoas infectadas é maior do que em surtos anteriores, 

especialmente nas regiões sudeste. Entre 2000 a 2010 foram registrados três surtos 

no estado de São Paulo sendo eles 32 casos confirmados. Observam-se também que 

todos os casos confirmatórios eram de pessoas que não estavam vacinadas contra a 

FA e segundo pesquisas pessoas imunizadas não se observou a patologia já em todo 

o Brasil foram de 326 casos confirmados da doença1,2. 

No Brasil uma das explicações para o ressurgimento da FA é a falta de 

imunização das pessoas com a vacina antiamarílica, porém não podemos esquecer 

que não é apenas um fator que fez o vírus reemergir após décadas estando em 

latência, e assim fatores ecológicos, como desmatamentos, contribuem para o 

aparecimento deste em humanos1-4. 

A partir de 2007 a área de circulação do vírus ampliou-se consideravelmente, 

devido a re-emergência do mosquito Aedes aegypti, em áreas que antes não eram 

considerados endêmicas, como a região sul e sudeste passaram a ser áreas de risco 

também, além da região amazônica1,5,6. 

OBJETIVOS 



O principal objetivo deste trabalho é fazer um estudo epidemiológico, 

comparando fatores como a patologia, vacinação, transmissão e prevenção dos surtos 

de 2000 a 2017. 

METODOLOGIA 

Estudo comparativo de artigos que falam sobre a incidência de FA no Brasil e 

levantamento de dados no estado de São Paulo para verificar os índices de 

mortalidade, vacinação, transmissão e possíveis prevenções. através de pesquisas 

bibliográficas no Pubmed, Google acadêmico e Scielo, comparando artigos publicados 

entre os anos de 2000 a 2017, com dados do ministério da saúde. 

DESENVOLVIMENTO 

A origem do vírus, no passado era uma incógnita, não sabia se o mesmo tinha 

sua origem no continente africano ou americano. Após inúmeras pesquisas, os 

cientistas verificaram que o vírus americano tinha sofrido uma mutação e perdido parte 

de seu código genético, porém, o vírus africano manteve toda sua sequência genética. 

Assim sendo, o vírus surgiu na África, migrou com os escravos para a américa e aqui 

multou-se4,8. O vírus da FA basicamente mantém dois ciclos, o urbano e um outro 

mais complexo que chamamos de Silvestre. O Ciclo urbano é mais simples e ocorre 

entre Homem-Mosquito, onde o Aedes aegypti é o principal vetor. Já o ciclo silvestre 

é mais complexo, além de envolver outras espécies de mosquito, os primatas não 

humanos e humanos são acometidos, na África os mosquitos Aedes e na América os 

mosquitos Haemagogus e Sabethes 1,4,9. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo o ministério da saúdo, a partir de 2013 ocorreram, várias campanhas 

de vacinação contra a FA, concentrando em Estados como São Paulo, Minas Gerais, 

Espirito Santo. No entanto, a partir de 2016, houve grande expansão e aumento de nº 

de doses, posterior ao surto, ampliando assim a área de vacinação. Assim, muitas 

cidades que antes não estavam na área de risco passaram a serem considerada áreas 

endêmicas7  

No período de dezembro de 2016 até 17 de março de 2017, foram notificados 

ao Ministério da Saúde 1.561 casos suspeitos de FA silvestre, desses, 850 (54,8%) 

casos permanecem em investigação, 448 (28,7%) casos foram confirmados e 263 

(16,9%) foram descartados.10 Porém em artigos comparando casos entre 2000 – 2012 

foram confirmados cerca de 326 casos, sendo que destes casos 32 foram notificados 

no estado de São Paulo. 1 



Ainda há mais dados a serem levantados, como índice de vacinação nacional 

e estadual, taxas de mortalidade de casos confirmados e de casos notificados da FA 

silvestre, bem como achados da literatura para realizarmos uma análise comparativa 

dos casos relatados no continente africano.  
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