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Resumo 

A Febre Amarela é uma doença infecciosa, não contagiosa causada por um 

arbovírus em ciclos urbanos e silvestres. Este trabalho tem por objetivo demonstrar a 

evolução epidemiológica da febre amarela no Estado de São Paulo no período de 

2017 a 2018. Os dados foram fornecidos pelo boletim epidemiológico de F.A no 

período de 2017 a 2018. Segundo os dados obtidos 22,9 % de óbitos foram 

confirmados. Os municípios mais afetados foram: Mairiporã, Nazaré Paulista e 

Atibaia, sendo a vacina a única forma de prevenção do vírus até o momento 

fornecido pelo (SUS). A prevenção da doença requer melhoria das condições de 

vida da população e aumento da cobertura vacinal acompanhada de vigilância 

epidemiológica constante. 

Palavras chave: Febre amarela, prevenção, controle de vetores e vacinação. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Yellow Fever is an infectious, non-contagious disease caused by an arbovirus in 

urban and wild cycles. This paper aims to demonstrate the epidemiological evolution 

of yellow fever in the State of São Paulo from 2017 to 2018. The data were provided 

by the epidemiological bulletin of AF in the period from 2017 to 2018. According to 

data, obtained 22.9% of deaths were confirmed. The most affected municipalities 

were: Mairiporã, Nazaré Paulista and Atibaia, the vaccine being the only form of virus 

prevention so far provided by (SUS). The prevention of the disease requires 

improvement of the living conditions of the population and increased vaccination 

coverage accompanied by constant epidemiological surveillance. 

 

Keywords: Yellow fever and prevention, vector control, vaccination. 

 

 

 



Introdução 

 

A febre amarela (F.A.) é uma doença infecciosa, aguda e febril. Não 

contagiosa de curta duração e de gravidade variável, sua forma grave pode levar a 

morte, caracterizada clinicamente por manifestações de insuficiência hepática e 

renal (LOPES, 2009). 

             As manifestações clinicas podem representar fases evolutivas da doença, 

sendo elas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e 

vômitos por cerca de três dias (PORTAL SAÚDE, 2017). 

            Ainda não existe tratamento etiológico específico, a doença é causada por 

um arbovírus do gênero Flavirus da família Flaviviridae. Essa família tem mais de 68 

vírus diferentes, dos quais cerca de 29 causam doença humana, ainda que nenhum 

deles seja primariamente um vírus humano (Brasil, 2005). 

A transmissão ocorre através da picada do mosquito fêmea infectado, sendo 

mais frequente entre os meses de janeiro e abril, quando os fatores ambientais 

proporcionam o aumento da densidade vetorial. Atualmente são reconhecidos dois 

ciclos básicos de circulação do vírus da febre amarela, um urbano simples do tipo 

homem – mosquito em que o aegypti é o principal vetor; e outro silvestre complexo 

envolvendo diferentes espécies de mosquitos, na América e na África (TAUIL, 2010). 

Os vetores da febre amarela apresentam atividade predominantemente 

diurna. Após um período que geralmente varia de 9 a 12 dias de sua infecção em 

um caso virênico, os mosquitos estão em condição de transmitir a doença. O 

período de incubação nos seres humanos varia, em média de três a seis dias após a 

picada do mosquito infectante, podendo chegar até 10 dias (COURA, 2013). 

Em geral todos os humanos e macacos infectados que são suspeitos devem 

ser notificados e analisados o mais rápido possível em até um prazo de 24 horas. 

Assim procurando identificar as áreas de circulação do vírus nas populações que 

estão sobre risco e demais áreas prioritárias para tomar medidas de prevenção e 

controle. Porém a vacina é o principal método de combate e prevenção contra o 

vírus recomendada para todos humanos (BRASIL, 2009). 



A vacina foi desenvolvida há 70 anos, porém é extremamente eficaz e 

bastante segura, sendo válida intencionalmente por 10 anos, sendo a melhor 

prevenção contra o vírus (BRASIL, 2001-2003). 

 

2. Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar a evolução epidemiológica da febre 

amarela no Estado de São Paulo no período de 2017 a 2018. 

2.1 Objetivos específicos 

Demonstrar o número de casos de Febre Amarela notificados e óbitos no 

Estado de São Paulo, no período de Janeiro de 2017 a Maio de 2018. 

 

3. Materiais e métodos  

Trata-se de um estudo epidemiológico comparativo utilizando informações 

dos bancos de dados do ministério da saúde, referentes ao número de casos e de 

óbitos de F.A. nos seres humanos no período de 2017 a 2018. 

Estes dados foram fornecidos pelo boletim epidemiológico de febre amarela, 

do governo do estado de SP e secretaria do estado da saúde.  

 O instrumento de coleta de dados é uma ficha de investigação epidemiológica 

disponível no SINAN (sistema de informação de agravo de notificação). Esta ficha 

contempla os elementos essenciais a serem registrados em uma investigação de 

rotina (Ministério da saúde, 2005). 

 

4. Desenvolvimento 

4.1 Vírus 

O vírus da F.A é o principal exemplo da família dos Flavivirus, e o responsável por 

seu nome (Flavus em latim significa amarelo). Encontrada em áreas tropicais e 

subtropicais da América do Sul e África, o qual é transmitido ás pessoas pela picada 

do mosquito do gênero Aedes ou Haemagogus. Até recentemente desconhecia-se a 



origem do vírus, não se sabia se ele já existia na América antes do comercio de 

escravos vindo da África (BRASIL 2005).  

 

 

 

4.2 Sintomas e Tratamento 

 

Os sintomas da febre amarela são: febre, calafrios, dor de cabeça, náuseas, 

vômitos, fraqueza e dores musculares (Ministério da Saúde 2005). 

           Não existe medicamento especifico para o tratamento da F.A como os 

exames diagnósticos da doença demoram até uma semana, o tratamento de apoio 

deve ser iniciado em casos de suspeita clínica (VASCONCELOS, 2000). 

O tratamento medicamentoso é voltado para o combate aos sintomas e 

sinais. A medicação prescrita depende das manifestações clínicas, mas é comum o 

uso de analgésicos e antitérmicos. É contraindicado o uso de medicamentos que 

contenham o ácido acetilsalicílico ou derivados, pois podem agravar os fenômenos 

hemorrágicos (MONATH, 1897). 

Importante salientar que no primeiro sinal de insuficiência renal oligúria, é 

importante descrever diuréticos. Deve-se fazer avaliação contínua do paciente 

incluindo verificação dos sinais vitais, da diurese e o acompanhamento diário dos 

exames: hemograma, plaquetas, fatores de coagulação, sumário de urina e 

verificação das funções hepáticas (dosagem das aminotransferase, bilirrubina e 

gama GT) e renais (dosagem de ureia/creatinina e monitoramento do balanço 

hídrico). Em pacientes com insuficiência renal se inicia o uso de hemodiálise, a qual 

não existe critério de indicação, vai depender da evolução do paciente. Níveis de 

creatinina acima de 4 mg % associado ou não a uréia sérica de 200 mg% são 

parâmetros razoáveis. Enfatiza-se, portanto que é possível indicar a hemodiálise, 

com níveis menores se ocorrem anúria, o melhor momento depende do estado geral 

do paciente, dos valores de creatinina e ureia, da resposta aos diuréticos e da 

ocorrência ou não de complicações (VASCONCELOS, 2000). 



 

4.3 Prevenção 

 

A F.A faz parte das doenças de notificação compulsória sendo que qualquer 

caso suspeito deve ser imediatamente notificado à autoridade sanitária local, 

estadual ou nacional. Havendo confirmação laboratorial a notificação do caso é 

confirmada a autoridade sanitária internacional (ROBERTSON, 1993). 

O método mais eficaz para se prevenir a F.A é a vacinação com amostra 17D. 

Atualmente, duas subcapas são usadas na produção de vacinas: 17DD no Brasil e 

17D-204 no resto do mundo (GALLER et al., 2001). 

A OMS recomenda-se que sejam vacinadas todas as pessoas com mais de 6 

meses de idade que residem nas áreas de risco ou que se dirijam a elas.Uma dose 

única da vacina protege o indivíduo por pelo menos dez anos, depois desse período 

repete-se a dose (ROBERTSON,1993). 

Outra forma de prevenção da F.A é o combate aos vetores e o uso de 

medidas de proteção individual (como repelentes). O combate aos vetores silvestres 

é inviável. Foca-se no combate ao vetor urbano Aedes aegypti. Com a complexidade 

das áreas urbanas, elevadas concentrações populacionais e o aumento da pobreza, 

bem como o lixo urbano, e a deficiência no fornecimento de água torna-se difícil à 

eliminação ou mesmo o efetivo controle do Aedes aegypti em todo o continente 

americano em níveis que impeçam a ocorrência de epidemias urbanas de F.A 

(MILLER et al., 1989). 

 

5. Ciclos De Transmissão 

        O vírus da F.A mantem dois ciclos básicos um sendo urbano simples do tipo 

homem-mosquito onde o Aedes aegypti responsabiliza-se pela disseminação da 

doença e outro silvestre, complexo onde várias espécies de mosquitos Aedes são 

responsáveis pela transmissão na África e na América os mosquitos Haemagogus e 

Sabethes (MONDET et al., 2002). 

 



5.1 Ciclo urbano: a transmissão pelo Aedes aegypti é feita diretamente ao homem 

sem necessitar da presença de hospedeiros; o próprio homem infectado e em fase 

virêmica atua como amplificador e disseminador do vírus na população (MONDET et 

al., 2002). 

 

 

5.2 Ciclo Silvestre: Os primatas não humanos (macacos) são os principais 

hospedeiros do vírus e os vetores são os mosquitos com hábitos silvestre (MONDET 

et al., 2002). 

 

Resultados e Discussão 

 

No período de janeiro de 2017 a 22 de janeiro de 2018 foram reportados 250 

casos suspeitos de Febre amarela, sendo 111 (44,4%) casos confirmados. Dos 

casos confirmados, 80 autóctones (72,1%) e 30 importados (27,0%) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição dos casos notificados de febre amarela segundo classificação 

no Estado de São Paulo, de janeiro 2017 a janeiro de 2018. 

     Classificação Casos 
 

Óbitos 

 
 

N % N % 

Confirmados 111 44,4 44 78,6 

Autóctones residentes no 

ESP 80 

 

35 

 Importados 30 

 

8 

 Não reside c/ LPI no ESP* 1 

 

1 

 Descartados  93 37,2 8 14,3 

Investigação 46 18,4 4 7,1 

Total 250 100 56 100 

*1 óbito com residência em Poço Fundo-MG e LPI em Mairiporã 



Fonte: Sinan; CVE\CCD\SES-SP 
Atualizado em 22\01\2018 
 
 
 

Dos 80 casos autóctones 35 evoluíram para óbito com letalidade 43,7% a 

maioria dos casos foi do sexo masculino, com idade média de 47,2 anos (2 a 89 

anos). 

 

Tabela 2.  Distribuição dos casos, óbitos e letalidade de FA segundo município de 

infecção no Estado de São Paulo, de janeiro 2017 a janeiro de 2018. 

Municipio de Infecção Casos Óbito Letalidade 

 

N N % 

Aguas da prata 2 - - 

Americo Brasiliense 2 1 50 

Amparo 5 3 60 

Atibaia 9 8 88,9 

Batatais 1 1 100 

Bragança Paulista 1 - - 

Caieiras 2 1 - 

Campinas 1 - - 

Itatiba 2 1 50 

Itapecirica da Serra 1 1 100 

Jarinu 1 1 100 

Júndiai 1 - - 

Mairiporã 41 14 34,1 

Mairiporã/ Itapecerica da Serra 1 - - 

Mococa/Cassia do Coqueiros 1 - - 

Monte Alegre do Sul 4 1 25 

Monte Alegre do Sul e Amparo 1 1 100 

Nazaré Paulista  1 1 100 

Santa Cruz do Rio Pardo 1 - - 

Santa Lucia 1 1 100 

Santa Lucia São João da Boa Vista  1 1 100 



Tuiuti 1 - - 

Total Geral 81 36 44,4 

Fonte: Sinan; CVE/CCD/SES-SP 

Dados em 22/01/2018 

 

O boletim epidemiológico publicado em 07 de maio de 2018 evidencia um 

aumento expressivo do número de casos, mostrado na tabela 3, quando comparado 

ao boletim epidemiológico publicado anteriormente. De janeiro de 2017 ao início de 

maio de 2018 foram reportados 1.470 casos suspeitos de febre amarela, sendo 571 

(38,8%) casos confirmados, com 513 (89,8%) casos autóctones e 54 (9,4%) 

importados. 

 

Tabela 3. Distribuição dos casos notificados de febre amarela segundo classificação 

no Estado de São Paulo, de janeiro de 2017 a maio de 2018. 

Classificação Casos Óbitos 

  N N 

Confirmados 571 208 

Autóctones residentes no ESP 513 192 

Importados 54 14 

Não reside c/ LPI no ESP* 4 2 

Descartados  792 108 

Investigação 107 22 

Total 1470 338 

Fonte: Sinan; CVE\CCD\SES-SP 
Atualizado em: 07\05\2018 

 

 

Dos 513 casos autóctones, 192 evoluíram para o óbito, com letalidade de 

37,4%. A maioria dos casos é do sexo masculino (81,5%) e a mediana da idade é de 

43 anos (2-89 anos). A incidência maior nos homens se deve ao fato de serem 

provedores de família, se expondo com maior frequência a áreas e situações de 

risco nas matas, seja para diversão ou por atividades profissionais. Enquanto as 



mulheres são mais atentas aos cuidados de saúde os homens são menos 

preocupados, não procurando medidas preventivas como a imunização (BRASIL 

2018). 

 

 A tabela 4 apresenta a distribuição geográfica, no período de janeiro de 2017 

até 07 de maio de 2018. Todos os casos ocorreram em local provável de infecção, 

na capital e em municípios de GVEs, com aumento de 49 municípios destacados em 

negrito. 

 

Tabela 4. Distribuição dos casos, óbitos e letalidade de febre amarela de janeiro de 

2017 a maio de 2018 no Estado de São Paulo. 

Município de Infecção Casos Óbitos Letalidade 

  N N % 

Aguai 1 1 100,0 

Águas de prata 2 - - 

Américo Braziliense 2 1 50,0 

Amparo 5 2 40,0 

Amparo/ Monte Alegre do Sul 1 1 100,0 

Araçariguama 1 - - 

Aruja 10 4 40,0 

Atibaia 56 18 32,1 

Batatais 1 1 100,0 

Bom Jesus dos Perdões 4 2 50,0 

Bragança Paulista 3 2 66,7 

Bragança Paulista Morungaba 1 1 100,0 

Caçapava 3 - - 

Caieiras 4 2 50,0 

Campinas 1 - - 

Campo Limpo Paulista  5 1 20,0 

Cotia  7 4 57,1 

Embu 2 1 50,0 

Embu-Guaçú 4 3 75,0 



Espírito Santo do Pinhal 4 2 50,0 

Francisco Morato 2 2 100,0 

Franco da Rocha 6 3 50,0 

Franco da Rocha/ Mairiporã 1 - - 

Guarujá 1 1 100,0 

Guarulhos 20 10 50,0 

Ibiuna 12 8 66,7 

Igaratá 3 1 33,3 

Iguape 3 - - 

Itanhaem  1 1 100,0 

Itapecerica da Serra 7 2 28,6 

Itariri 6 2 33,3 

Itatiba 4 1 25,0 

Itatiba/ Piedade 1 1 100,0 

Itu 1 1 100,0 

Itupeva 1 - - 

Jarinu 10 4 40,0 

Joanópolis 1 1 100,0 

Jundiai 2 1 50,0 

Junquia 1 1 100,0 

Juquitiba 3 2 66,7 

Mairiporã 170 44 25,9 

Miracatu 8 2 25,0 

Mococa/ Cássia dos Coqueiros 1 - - 

Monte Alegre do sul 6 4 66,7 

Monteiro Lobato 7 3 42,9 

Nazaré Paulista 30 12 40,0 

Pariquera-Açu 1 - - 

Pedro de Toledo 1 - - 

Peruibe  2 1 50,0 

Piedade 5 3 60,0 

Piracaia 11 3 27,3 

Santa Cruz do Rio Pardo 1 - - 



Santa Isabel 13 4 30,8 

Santa Lucia  1 1 100,0 

São Bento do Sapucaí 2 1 50,0 

São Bernardo dos Campos 1 - - 

São João da Boa Vista  2 1 50,0 

São José dos Campos  6 3 50,0 

São Lourenço da Serra 1 - - 

São Luiz do Paraitinga 1 1 100,0 

São Miguel Arcanjo  1 1 100,0 

São Paulo 13 7 53,8 

São Roque 3 - - 

São Sebastião 1 - - 

Tuiuti 1 - - 

Ubatuba  5 2 40,0 

Valinhos 7 5 71,4 

Varzea Paulista  2 2 100,0 

Votorantim 1 - - 

Indeterminado 4 3 75,0 

Em investigação 6 3 50,0 

Total Geral  517 194 37,5 

1 caso com residência no Rio de Janeiro e LPI em Atibaia  
1 caso residente de Curitiba-PR e LPI em Itariri 
2 óbitos: um com residência em Poço Fundo-MG e outro em Santa Catarina e LPI em Mairiporã 
pacientes moradores do estado de São Paulo com suspeita e confirmação laboratorial da doença, 
não saiu do Estado e sem possibilidade de conhecermos deslocamentos dentro do Estado. 
Casos com confirmação clinico-laboratorial com Município de LPI ainda em investigação mas sem 
deslocamentos para fora do Estado. 
Fonte: Sinan CVE\CCD\SESS-SP 
Dados atualizados em 07\05\2018. 

  

 

Comparando o boletim epidemiológico publicado de 22 de janeiro e de 07 de 

maio de 2018 é possível observar o aumento de 1220 novos casos notificados, 460 

novos casos confirmados e 164 óbitos em um período de três meses. 



Com relação a distribuição de casos, 48 novos municípios foram afetados. 

Cidades como Atibaia que apresentava nove casos tiveram um aumento de 47 

novos casos FA e Mairiporã com 41 casos passou a ter 129 novos casos de FA. 

Esta Região de Mairiporã foi considerada de risco por ser uma área  

localizada próximo a mata (Horto Florestal) onde há susceptibilidade do vetor é mais 

propicia. Porém é considerada uma cidade turística, com fluxo de pessoas de varias 

regiões favorecendo a probabilidade de transmissão. Outro fato no qual deve ser 

considerado é a não obrigatoriedade da vacinação nessa região (ESTADÃO, 2018). 

Na cidade de Mairiporã devido ao número de casos e óbitos, a Secretaria 

Municipal de Saúde realizou um mutirão para vacinar grande parte da população e 

também as gestantes, numa totalidade de cobertura de quase 100% onde as 

pessoas foram imunizadas contra a FA (ESTADÃO, 2018). 

            O Ministério da Saúde atualizou a lista de municípios que tem 

recomendações da vacina contra a Febre Amarela, sendo 42 cidades das quais 

foram realizadas cobertura, 32 municípios estão classificados como área com 

recomendação da vacina entre eles: Águas da Prata, São João da Boa Vista e Santa 

Lúcia, entre outros (IMUNIZAÇÃO, 2017). 

O Ministério da Saúde divulgou mudanças no Calendário de Vacinação 2018, 

entre as principais mudanças encontra-se a vacina da FA em crianças com 9 meses. 

A dose será obrigatória em crianças nascidas a partir do ano de 2017, moradoras 

nos estados de: Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do 

Sul e Bahia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Na cidade de Mairiporã devido ao número de casos e óbitos, a Secretaria 

Municipal de Saúde realizou um mutirão para vacinar grande parte da população e 

também as gestantes, numa totalidade de cobertura de quase 100% onde as 

pessoas foram imunizadas contra a FA.  

A figura 1 mostra os municípios do Estado de São Paulo onde é possível 

evidenciar a proximidade das cidades dos casos confirmados. 

 



 

Figura 1. Distribuição dos casos de Febre Amarela autóctones segundo município de 
infecção no Estado de São Paulo, de janeiro de 2017 a maio de 2018 
Fonte: Sinan CVE\CCD\SESS-SP 
Dados atualizados em 07\05\2018. 

 

 

A estratégia utilizada pelo estado com a FA é a vacinação contínua (na qual 

faz parte da agenda) e o bloqueio vacinal (em resposta a situações identificadas 

como risco). Ou seja, a vacinação de bloqueio (figura 2) é uma resposta a uma 

situação de risco e a vacinação contínua é uma ação de prevenção (RUEDIGER, 

2017).  

 



 

 

Figura 2: Vacinação de bloqueio por 1mil habitantes (janeiro a maio de 2017) 
Fonte: Fonte: Data SUS6 e Data SUS7. Elaboração: FGV/DAPP 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

 

A Febre Amarela é considerada uma doença negligenciada, com grande 

relevância no Brasil por atingir uma grande parte da população.  

Historicamente os surtos da FA levam ao aumento das campanhas de 

vacinação por parte do poder público na região afetada, a chamada vacinação em 

bloqueio ou bloqueio vacinal. 

 



Este estudo epidemiológico mostra que as estratégias dependentes de 

orçamentos e atuação dos gestores em saúde, adotadas pelas políticas públicas não 

se mostra eficaz para a diminuição no número de casos da FA. 

Regiões consideradas livres do contágio foram afetadas, pois são 

consideradas fora da área de vigilância epidemiológica. Ou seja, há um desencontro 

entre concepções políticas para prevenir a FA baseada na localização da ocorrência, 

estratégia de vacinação e disponibilidade financeira destinada a vigilância 

epidemiológica. 

 A prevenção efetiva para a FA requer melhoria das condições de vida da 

população, maior produção de vacinas, aumento da cobertura vacinal acompanhada 

de vigilância epidemiológica constante. 
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