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RESUMO 

 

A febre amarela é uma doença febril aguda causada por um arbovírus, dividida 

nas formas urbana e silvestre, têm como vetores os mosquitos Aedes aegypti e 

Haemagogus. A febre amarela silvestre é uma doença infecciosa viral aguda, de curta 

duração cujo agente etiológico é um Flavivírus presente principalmente entre os 

primatas não-humanos que são os principais hospedeiros do vírus amarílico. 

Recentemente, o Brasil teve as áreas de risco de febre amarela ampliadas, em virtude da 

transmissão da doença em regiões que estavam indenes há muitos anos. Os sinais 

clínicos são: febre, cefaléia, vômito, icterícia, mialgia, oligúria e sinais hemorrágicos. O 

tratamento de suporte são os únicos disponíveis. A prevenção e controle da doença é 

feita através da vacinação e combate ao vetor urbano. 

 

Palavras - chave: Febre Amarela, Primatas, Prevenção. 
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ABSTRACT 

 

The yellow fever is marked by acute fever caused by an arbovirus, which can be 

urban or selvatic, its vectors are the mosquitoes Aedes aegypti and Haemagogus.  

The yellow fever Silvester is a communicable disease septicaemia acute, short-term 

whose etiological is a Flavivírus this particularly among non - human primates are the 

main hosting of yellow fever. 

Recently, there appeared in Brazil high-risk yellow fever areas, as a result of the 

transmission of the disease in regions that had been indemne many years. The clinical 

signs are: headaches, vomit, jaundice, myalgia, oliguria and signs of hemorrhage. 

Symptomatic and supportive treatment are the only available ones. The prevention and 

control of diseases is through vaccination and combat the urban vector. 

 

Key words: Yellow Fever, Primates, Prevention.  
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1. Introdução  

 

A febre amarela é uma doença viral infecciosa febril aguda, transmitida por 

vetores, que possui dois ciclos epidemiológicos distintos (silvestre e urbano).  

Trata-se da maior importância epidemiológica, por sua gravidade clínica e elevado 

potencial de disseminação em áreas urbanas. Na febre amarela urbana (FAU) o homem 

é o único hospedeiro com importância epidemiológica. Na febre amarela silvestre (FAS) 

os primatas não-humanos (macacos) são os principais hospedeiros do vírus amarílico, 

sendo o homem um hospedeiro acidental (BRASIL, 1995). Na FAU, o principal vetor é 

o Aedes aegypti, e na FAS, o principal vetor é o mosquito do gênero Haemagogus 

janthinomys (BRASIL, 2006).  

A febre amarela foi uma das doenças mais temidas no mundo, com capacidade 

para levar a devastação em quase todos os continentes. Campanhas de vacinação em 

massa em meados do século 20 conseguiram manter sob controle por mais de 40 anos, 

mas desde a década de 1980, esta doença mortal voltou, colocando em risco uma nova 

geração na África Ocidental e Central (WHO, 2009). 

Esta doença era a principal endemia urbana do Brasil, no início do século 

passado. Com o desenvolvimento de vacina eficaz e a erradicação do mosquito Aedes 

aegypti (transmissor urbano da doença), sua transmissão ficou restrita a áreas silvestres, 

com uma redução drástica do número de casos humanos registrados. A reintrodução do 

vetor urbano, verificada em meados do século passado, trouxe de volta o risco de 

reurbanização da doença, principalmente devido ao fato de moradores das cidades 

entrarem na mata, onde existe o ciclo silvestre da doença, por motivos diversos 

(trabalho, lazer, estudo, etc...) sem vacinação prévia. No caso de serem contaminados 
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por vetores silvestres da doença, estes podem, retornando para suas casas, contaminar os 

vetores urbanos, dando início a ciclos da doença nesse ambiente (BRASIL, 2009).  

No Brasil não há registro de FAU desde 1942, entretanto a forma silvestre (FAS) 

continua sendo um problema de saúde pública, dado o seu potencial epidêmico e as 

elevadas taxas de letalidade. Cerca de 90% dos casos da doença são de formas clínicas 

que evoluem para a cura, enquanto 10% apresentam quadros graves que podem evoluir 

para o óbito em cerca de 50% dos casos. Nas áreas endêmicas para FAS no Brasil, 

anualmente ocorrem casos isolados, intercalando anos com surtos em áreas com baixas 

coberturas vacinais. Em anos recentes vêm se observando surtos freqüentes em novas 

áreas de diferentes biomas fora da Amazônia, com predominância em ambientes de 

Cerrado, onde as condições ambientais são favoráveis e, geralmente, a população não 

está imunizada (BRASIL, 2009).  

O Brasil possui a maior área enzoótica de febre amarela do mundo, abrangendo 

cerca de 5 milhões de km 2, correspondendo à Região da Bacia Amazônica, que inclui as 

Unidades da Federação da Região Norte e Centro-Oeste e a Pré-Amazônia Maranhense. 

A saúde pública brasileira enfrenta atualmente um grande desafio. É necessário 

intensificar e aprimorar as ações de vigilância da febre amarela com a finalidade de 

detectar precocemente a circulação viral, se possível, antes mesmo de incidir em seres 

humanos, enquanto ainda atinge somente animais silvestres. É necessário ainda que as 

atividades de imunização alcancem altas coberturas, de forma homogênea, nas milhares 

de localidades da região enzoótica e também em localidades infestadas pelo Aedes 

aegypti fora daquela região (BRASIL, 1999).  

A febre amarela é uma das doenças de notificação compulsória que está presente 

no International Health Regulations, tendo seu registro oficial iniciado em 1950. 
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Esta doença é um dos problemas que historicamente mais influenciou a política de 

saúde e saneamento em nosso país, desde a segunda metade do século XIX, em face de 

sua gravidade e aos problemas econômicos decorrentes das epidemias que ocorriam em 

importantes centros urbanos. Os grandes investimentos em infra-estrutura urbana 

desenvolvida nas primeiras décadas do século XX e as medidas de combate ao vetor, 

realizadas em função das epidemias de febre amarela urbana, reduziram drasticamente a 

ocorrência de casos, chegando a alcançar sua erradicação em 1942. A forma silvestre 

não pode ser erradicada e tem sido, desde então, objeto de intervenções visando seu 

controle, ao mesmo tempo a reintrodução do Aedes aegypti nas Américas exige medidas 

para impedir que ocorra sua reurbanização (RIBEIRO, 2008). 
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2. Objetivo  

 

Este trabalho teve como objetivo abordar os principais aspectos da febre amarela 

no seu ciclo urbano e silvestre, apresentar o histórico da doença com suas manifestações 

clínicas, e as medidas atuais do controle da doença para a população. O trabalho aborda 

a participação de primatas não-humanos como fontes de infecção e as principais 

espécies de primatas envolvidos no ciclo silvestre, por meio de revisão de literatura.  
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3. Revisão de Literatura 

 

3.1 História da Febre Amarela no Mundo  

 

A origem do vírus causador da febre amarela foi motivo de discussão e polêmica 

durante muito tempo, porém estudos recentes utilizando novas técnicas de biologia 

molecular comprovaram sua origem africana. O primeiro relato de epidemia de uma 

doença semelhante à febre amarela é de um manuscrito maia de 1648 em Yucatán no 

México. Na Europa, a febre amarela já havia se manifestado antes dos anos 1700, mas 

foi em 1730, na Península Ibérica, que se deu a primeira epidemia, causando a morte de 

2.200 pessoas. Nos séculos XVIII e XIX os Estados Unidos foi acometido repetidas 

vezes por epidemias devastadoras, para onde a doença era levada pelos navios 

procedentes das índias Ocidentais e do Caribe (RODRIGUEZ, 2003).  

É possível que a febre amarela silvestre exista na América antes do seu 

descobrimento. A forma urbana existe na América cerca de 400 anos, quando os barcos 

da África trouxeram os escravos portadores da doença e também o  vetor Aedes aegypti. 

Assim se estabeleceu um caráter endêmico em todos os portos do Atlântico. A epidemia 

nos portos foram freqüentes e dramáticas especialmente entre os europeus. Nos anos de 

1880 à 1888, 52.000 trabalhadores dos 85.000 que trabalhavam para construir o canal 

do Panamá foram atingidos pela febre amarela e foi suspensa definitivamente esta obra. 

Houve controle do vetor em 1907, e o canal terminou de ser construído em 1914. Na 

cidade de Veracruz no México, em alguns momentos registrou-se cerca de 50 mortes 
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diárias de febre amarela em 1974, e chegou-se a um ponto que pensaram em destruir a 

cidade e reconstruí - la (RODRIGUEZ, 2003 - BENCHEMOL, 2001). 

Os últimos surtos urbanos na América foram registrados no Brasil em 1942. Mas 

em 1997 e 1998, diagnosticou-se 6 casos de febre amarela urbana na Bolívia 

(RODRÍGUEZ, 2003). A febre amarela nunca se havia estabelecido fora da África e da 

América. No passado, a febre amarela urbana de transmissão pelo vetor Aedes aegypti  

havia atingido a população americana desde o leste do Estado Unidos da América até a 

Argentina. Atualmente, a infecção nas Américas está limitada a um ciclo 

exclusivamente silvestre enquanto na África está presente em áreas urbanas e selvagens. 

A infecção existe nas selvas e circula entre mosquitos, macacos e provavelmente outros 

mamíferos. Na América, as áreas de maior atividade do vírus selvático são as bacias do 

rio Amazonas, Magdalena, Orinoco, e no Brasil: Ilhéus, Mato Grosso. Na África a zona 

enzoótica se estende desde Bissau, Guinea-Bissau, Angola e Benguela. A febre amarela 

silvestre americana está em constante movimento dentro de áreas enzoóticas e nichos 

ecológicos (ACHA, 2003).   

A doença ocorre nas regiões tropicais da África e América do Sul, como mostra 

o mapa (FIGURA 1). Na África, onde tem maior disseminação, é endêmica em 34 

países. Na América do Sul, nos últimos 20 anos, sua ocorrência tem sido registrada 

em 9 países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru,  

Venezuela e Argentina. A doença tem caráter sazonal, ocorrendo com maior freqüência 

entre os meses de janeiro a abril, quando fatores ambientais propiciam o aumento da 

densidade  vetorial (BRASIL, 2009).  
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Figura 1: Países onde há risco de transmissão de febre amarela, 2004.  

Fonte: http://www.anvisa.gov.br/paf/viajantes/febre_amarela.htm 
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3.2 História da Febre Amarela no Brasil 

 

No Brasil, a febre amarela apareceu pela primeira vez em Pernambuco, no ano 

de 1685, onde permaneceu durante 10 anos. A cidade de Salvador também foi atingida, 

onde causou cerca de 900 mortes durante os seis anos em que ali esteve. A realização de 

grandes campanhas de prevenção possibilitou o controle das epidemias, mantendo um 

período de silêncio epidemiológico por cerca de 150 anos no país  (BRASIL, 2009).  

No continente americano, o Brasil é o país que apresenta a maior área enzoótica 

de febre amarela e também a maior área suscetível a surtos epizoóticos. No século XIX 

e nas primeiras décadas do século XX, a febre amarela, constituiu-se no problema de 

saúde pública mais sério para o Brasil tirando milhares de vida e aterrorizando a 

população. A doença na sua forma urbana continuou destruindo o país nas primeiras 

quatro décadas do século atual, mas devido aos trabalhos de profilaxia iniciados em 

1901 por Emílio Ribas e 1903 por Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro e em 1910 por 

trabalhadores da vigilância epidemiológica em Belém, foi dimensionando a intensidade 

e foi gradualmente controlada (BRASIL, 1987 - BENCHEMOL, 2001).  

No Brasil, o último caso de febre amarela urbana ocorreu em 1942 no município 

de Sena Madureira no Acre. O êxito alcançado no controle da febre amarela permitia 

pensar na possibilidade de erradicação da doença. No entanto a descoberta em 1932, da 

forma silvestre da doença, mostrou que a febre amarela não pode ser erradicada. A 

partir daí, as atividades em todo o país são orientadas para consolidar o controle da 

forma urbana da doença mediante a erradicação do mosquito transmissor, o Aedes 

aegypti e a intensificação do controle da forma silvestre da doença (BRASIL, 1987- 

RIBEIRO, 2008).  
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A descoberta da febre amarela silvestre no Brasil: 

 

As massas humanas deslocadas pelas migrações internas estavam transportando 

o vírus para o litoral, e multiplicando a infecção de pessoas não imunes, o que 

fatalmente reverteria na recriação de um quadro epidêmico tão grave quanto o do século 

XIX. Além de demonstrarem que a febre amarela alastrava endemicamente em quase 

todo o país, estas investigações, comprovaram que o Aedes aegypti não era o único 

transmissor da doença. Em dezembro de 1930, o diretor do Departamento de Saúde 

Pública do Espírito Santo, o Dr. Álvaro Mello, notificou casos suspeitos de febre 

amarela no município de Santa Teresa / ES. O serviço de febre amarela de Vitória não 

deu muita importância ao caso (BENCHEMOL, 2001- ROCHA, 1937).  

Em janeiro de 1932 o pesquisador A. W. Walcott esteve no Espírito Santo para 

investigar a denúncia de Mello, como não encontrou o Aedes Aegypti, decidiu que valia 

a pena instalar um posto ali. Em 3 de março de 1932, um médico da Saúde Pública do 

estado diagnosticou outro caso de febre amarela no vale do Canaã / ES. O Aedes aegypti 

não foi encontrado e assim, em horas diversas do dia e da noite, foi feita a captura de 

mosquitos dentro das casas, para se determinar quais as espécies mais comuns 

(BENCHEMOL, 2001).  

A significação epidemiológica da febre amarela silvestre foi realçada pelo 

estudo feito, ainda em 1932 pelo Dr. Gastão Cesar, do Serviço de Febre Amarela, no 

vale do Amazonas, onde obteve 35,6% de testes de proteção positivos nas amostras de 

sangue colhidas entre os indígenas, sem que encontrasse um foco sequer de Aedes 

aegypti. O Serviço de Febre Amarela passou a distinguir três cenários epidemiológicos 

diferentes. O primeiro e mais tradicional era o da doença urbana transmitida pelo Aedes 

aegypti, restrito às cidades litorâneas. O segundo reconhecido em 1920, era a doença 

 18



rural endêmica, principalmente no interior do Nordeste, transmitida pelo Aedes aegypti 

e ocasionando mortes, sobretudo em crianças. O terceiro cenário só se tornou visível 

depois de 1932. Com o vírus da doença se alastrava por áreas enormes de mata, tendo 

como hospedeiros os macacos e certamente outros vertebrados, e insetos ainda mal 

conhecidos (BENCHEMOL, 2001).  

A febre amarela silvestre atacava e às vezes matava as pessoas que ingressavam 

na floresta, em regiões tão afastadas quanto Acre, Ilha de Marajó e Rio Grande do Sul, 

formando vasto reservatório de vírus para a eventual reinfestação das aglomerações 

urbanas, via Aedes aegypti. Os estudos de campo e laboratório logo revelaram que a 

febre amarela urbana e silvestre eram clinicamente idênticas, causada pelo mesmo vírus, 

produziam perfeita imunidade cruzada e lesões praticamente idênticas no homem e nos 

animais de experiência (FRANCO, 1969).  

Verificou-se que várias cepas de vírus selváticos podiam ser transmitidos pelo 

Aedes aegypti, e que algumas espécies de mosquitos da mata transmitiam o vírus da 

febre amarela urbana. Havia, porém, uma diferença essencial: a febre amarela urbana 

era transmitida no interior ou ao redor das moradias, e dependia apenas do ciclo: 

homem --- Aedes aegypti --- homem. A febre amarela silvestre era adquirida longe de 

casa, e dependia de ciclos de infecção em que nem o homem nem o Aedes aegypti eram 

elos essências (BENCHEMOL, 2001 - FRANCO, 1969 - GOMES, 2008).  

A febre amarela silvestre atingia apenas alguns homens que freqüentavam a 

floresta povoada de animais infectados. Portanto, a febre amarela silvestre não podia ser 

rastreada com precisão pelos instrumentos que serviam tão bem para mapear as 

epidemias humanas. As provas de proteção passaram então a ser usadas para se 

determinar também a imunidade dos animais silvestres, dando, assim, uma idéia mais 

nítida do tempo da última passagem do vírus pela floresta, já que os animais viviam 
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menos que os homens e se reproduziam mais rápido. Estas provas constituíam uma das 

principais ferramentas das investigações zoológicas que buscavam determinar os 

hospedeiros vertebrados do vírus, estudando-se a incidência de diferentes espécies nas 

regiões onde havia ou tinha havido casos em humanos (BENCHEMOL, 2001 - 

FRANCO, 1969 - GOMES, 2008).  

A epidemia que ocorreu no Sul e Sudeste do Brasil em 1938 foi sinalizada por 

relatos de elevada mortalidade entre macacos bugios (Alouatta guariba). Em laboratório 

verificou-se que eram de fato, muito suscetíveis à doença. Nas provas de proteção feitas 

até 1938, em 1212 macacos de várias espécies procedentes de 54 localidades do Brasil e 

Bolívia, 189 (15%) foram positivas, confirmando a suspeita de que estes animais eram 

os mais importantes hospedeiros vertebrados do vírus na selva (BENCHEMOL, 2001).  

Depois do vale do Canaã / ES, o primeiro surto de febre amarela silvestre no 

Brasil foi detectado em Coronel Ponce no Mato Grosso, em 1934. No ano seguinte, uma 

epidemia mais grave atingiu o sul de Goiás e parte de Minas Gerais e São Paulo. Em 

1936 alastrou-se por grande parte do estado de São Paulo, Minas, Paraná, Mato Grosso 

e norte do Paraguai. Avançando pela costa do Paraná e Santa Catarina, em 1938, a febre 

amarela silvestre produziu uma epidemia entre os colonos alemães de Blumenau 

(BENCHEMOL, 2001 - FRANCO, 1969).  

Baseado na antiga teoria de que existindo febre amarela deveriam existir focos 

de Aedes aegypti no Vale do Canaã e na cidade de Santa Teresa, foram efetuadas 

minuciosas pesquisas em toda a área, com resultados inteiramente negativos.  

Em horas diversas do dia e da noite, foi feita captura de mosquitos dentro de casas, a 

fim de determinar as espécies comuns desta área. Apenas, ocasionalmente, um ou outro 

mosquito era encontrado no interior das casas. Nunca um número apreciável de 

qualquer espécie. Em conseqüência dessa quase ausência de mosquitos dentro das casas, 
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a primeira suposição foi que a transmissão teria sido feita, não pelo mosquito, mas por 

algum pássaro hematófago. Em face desses resultados, a conclusão que chegaram na 

ocasião, foi que o vetor ou vetores da febre amarela no Vale do Canaã não ficara 

determinado, embora ficasse assegurado que o responsável não era o mosquito 

domiciliar Aedes aegypti, e que a doença tinha conexão com o trabalho nas matas, 

diferente portanto, da febre amarela urbana. Porém em 1938, ficou demonstrado que os 

mosquitos silvestres do gênero Haemagogus podem ser transmissores da febre amarela 

(FRANCO, 1969). Atualmente, a febre amarela está presente em quase todo o nosso 

país em áreas endêmicas (onde ocorre transmissão da doença), como mostra o mapa a 

seguir (FIGURA 2). 

                         

Figura 2: Situação da febre amarela no Brasil, 2009 

Fonte: http://www.febreamarela.org.br/mapas.html 
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Enzoótica ou endêmica: corresponde à área onde o vírus amarílico circula entre os 

hospedeiros naturais (principalmente macacos), há a presença de vetores silvestres e o 

homem é infectado de forma acidental.  

Epizoótica ou de transição: corresponde à área onde no início do século havia intensa 

circulação do vírus amarílico entre os hospedeiros naturais. No entanto, com o crescente 

processo de desmatamento, acredita-se que o nicho ecológico tenha sido alterado e nos 

últimos 30 anos a circulação viral foi evidenciada de forma esporádica no Estado de 

Minas Gerais. Abrande uma faixa na área noroeste de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, 

oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul.  

Indene: corresponde a área onde não há circulação do vírus amarílico. Abrange os 

estados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul (BRASIL, 1999).  
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3.3 Agente etiológico  

 

O agente etiológico da febre amarela é um vírus amarílico, arbovírus do gênero 

Flavivirus e família Flaviviridae. É um RNA vírus (BRASIL, 2006). O agente é um 

arbovírus, termo que designa organismos que são transmitidos por artrópodes, que reúne 

68 espécies, das quais cerca de 30 causam doenças ao homem (BRASIL, 2009).  

Esse vírus pertence ao mesmo gênero e família de outros vírus responsáveis por 

doença no homem, entre os quais o Dengue, o West Nile, o Rocio e a encefalite de St. 

Louis. Embora apenas um sorotipo do vírus amarílico seja reconhecido, há pequenas 

alterações genéticas entre as cepas da América e da África que permitem atualmente 

caracterizar dois e cinco genótipos, respectivamente, não se sabendo se um é mais 

patogênico que o outro. Origem do vírus: até recentemente desconhecia-se a origem do 

vírus; não se sabia se ele já existia na América antes do comércio de escravos vindos da 

África. Pesquisas utilizando ferramentas moleculares indicam que as amostras de febre 

amarela da América perderam parte de uma seqüência repetitiva do genoma, o que não 

ocorre nas amostras africanas. Isto praticamente encerra a polêmica, indicando que o 

vírus se originou na África (VASCONCELOS, 2003 - RODRIGUEZ, 2003).  

O vírus torna-se inativo com éter, clorofórmio, com calor acima de 60 ºC 

durante 10 minutos e com luz ultravioleta. A cepa 17 D é um vírus vivo atenuado, 

cultivado em embrião de galinha que utiliza-se como vacina. Se tem identificado dois 

genótipos, um na África e um na América, mas estas diferenças não impedem que a 

cepa vacinal 17 D proteja contra todos eles (RODRIGUES, 2003). 
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3.4 Vetores reservatórios e Hospedeiros  

 

Vetores reservatórios: O mosquito da espécie Aedes aegypti é o principal 

transmissor da febre amarela urbana (FIGURA 3). Na febre amarela silvestre, os 

transmissores são os mosquitos, com hábitos estritamente silvestres, sendo os dos 

gêneros Haemagogus e Sabethes os mais importantes na América Latina. No Brasil, a 

espécie Haemagogus janthinomys é a que se destaca na transmissão do vírus (FIGURA 

4 ). Devido à persistência do vírus em seu organismo por tempo mais longo do que nos 

macacos, os mosquitos seriam os verdadeiros reservatórios, além de vetores. Na febre 

amarela urbana (FAU) o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica. 

Na febre amarela silvestre (FAS) os primatas não-humanos (macacos) são os principais 

hospedeiros do vírus amarílico, sendo o homem um hospedeiro acidental (BRASIL, 

2005).  

O vetor da febre amarela urbana é o mosquito Aedes aegypti. Nesse mosquito o 

período de incubação é de 8 - 15 dias, variável de acordo com a temperatura ambiente. 

O mosquito é infectante durante toda sua vida (6 -8 semanas), o vírus se transmite de 

forma transovariana em suas gerações. Isso torna-se o verdadeiro reservatório, e faz 

menos importante a existência de outras fontes do vírus. Os transmissores selvagens 

também transmitem o vírus de forma transovariana (RODRIGUES, 2003). 

A transmissão do vírus pelos vetores ocorre basicamente nas bacias Amazônica 

e do Congo, localizadas respectivamente na América e África intertropical. É 

transmitida em natureza por dípteros (insetos) hematófagos da família Culicidae, 

principalmente os pertencentes aos gêneros Aedes (vetor urbano), Haemagogus e 

Sabethes (vetores silvestres), cuja distribuição é limitada pela altitude, e são encontrados 

 24



em abundância em cidades e zonas rurais. Considerada a maior floresta tropical do 

mundo e uma das mais ricas em diversidade de espécies a Amazônia abriga entre outros 

grupos um elevado número de espécies de dípteros hematófagos e vertebrados 

silvestres, propiciando condições ambientais favoráveis à manutenção de diversos 

grupos de vírus (FÉ, 2003).  

 

 

Figura 3 e 4: Aedes aegypti transmissor da FAU e Haemagogus janthinomys 

transmissor da FAS.  

Fonte: http://www.febreamarela.org.br/mosquitos.html  

 

Prevenir os mosquitos da transmissão da febre amarela silvestre é impossível 

porque são seres silvestres. O risco de introdução da febre amarela urbana pode ser 

reduzido com o controle do Aedes aegypti, o mosquito transmissor prolifera em 

qualquer local onde se acumule água limpa parada, como caixas d’água, cisternas, latas, 

pneus, cacos de vidro e vasos de planta (BRASIL, 2009).  

Os mosquitos que transmitem a FAS (Haemagogus janthinomys, Sabethes) têm 

hábitos diurnos e vivem nas copas das árvores, onde habitam os hospedeiros, descendo 

às vezes ao solo na presença do homem ou quando a quantidade de macacos é pequena. 

Esta atividade é estimulada pelo crescente processo de desmatamento.  
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Na África, os vetores são mosquitos do gênero Aedes, particularmente o Aedes 

africanus e Aedes simpsoni. O primeiro é responsável pela transmissão na copa das 

árvores, principalmente entre macacos, enquanto o Aedes simpsoni é responsável pela 

transmissão da doença dos macacos para o homem, na África Oriental. Outras espécies 

de Aedes (Ae. furcifer, Ae. taylori e Ae. luteocephalus) são importantes vetores nas áreas 

de savana na África Ocidental. Nas áreas urbanas, o mosquito Aedes aegypti é o 

principal vetor em ambos os continentes (BRASIL, 1999 - RODRIGUEZ, 2003).  

Em função da posição central que os macacos ocupam no ciclo silvestre, estes 

não podem ser considerados como reservatórios do vírus, mas como hospedeiros, 

embora desempenhem o duplo papel de amplificadores e disseminadores da infecção 

(BRASIL, 1999).  

Os mosquitos vetores, o urbano Aedes aegypti e os silvestres Haemagogus 

(várias espécies) e outros, têm hábitos diurnos, o que quer dizer que exercem a 

hematofagia durante as horas luminosas do dia (FORATTINI, 1999).  

 

Hospedeiros: Na forma silvestre, os primatas não humanos são os principais 

hospedeiros do vírus amarílico, principalmente os macacos pertencentes ao gênero 

Cebus (macaco prego), Alouatta (bugio), Ateles (macaco aranha), Callithrix (sagüi) e 

Saimiri (macaco de cheiro) (FIGURAS 5, 6, 7, 8, 9). Os macacos Alouatta, assim como 

os Callithrix e Ateles, são muito sensíveis ao vírus e apresentam taxa de letalidade 

elevada. Já os Cebus infectam-se facilmente, mas apresentam baixas taxas de letalidade 

e geralmente desenvolvem imunidade (BRASIL, 1999).  

Diversos mamíferos também são suscetíveis à doença, destacando-se os 

marsupiais e alguns roedores que funcionam possivelmente como reservatórios do vírus 

na natureza.  

 26



Inquéritos sorológicos em áreas endêmicas e estudos durante epidemias têm mostrado a 

participação do gambá, porco espinho e do morcego no ciclo silvestre da doença. 

Contudo, a importância epidemiológica destes animais na manutenção da doença ainda 

não é conhecida. Na forma urbana, o homem se constitui no único hospedeiro. Os 

animais domésticos não parecem ser suscetíveis ao vírus amarílico. A infecção 

experimental destes animais mostra baixo nível de suscetibilidade, embora os cães 

desenvolvam resposta febril após inoculação periférica (BRASIL, 1999).  

Os primatas não-humanos neotropicais, primatas do Novo Mundo ou Platyrrhini 

têm características distintas das apresentadas pelos primatas do Velho Mundo ou 

Catarrhini. Os Platyrrhini possuem as narinas voltadas para os lados, num nariz 

achatado e focinho relativamente curto. São totalmente arborícolas, raramente descem 

ao chão. Alguns gêneros possuem a notável capacidade de preensibilidade da cauda 

(Alouatta, Ateles, Lagothrix e Brachyteles). Apresentam grande variação de volume 

corpóreo, o que é reconhecido como o mais forte indicador das adaptações fisiológicas, 

ecológicas e comportamentais que um animal possa apresentar. Todos os gêneros de 

macacos do Novo Mundo são susceptíveis ao vírus da febre amarela e podem, portanto, 

atuar como hospedeiros desta arbovirose, pois são basicamente arborícolas e habitam o 

mesmo extrato arbóreo que o mosquito vetor. Os gêneros que mais têm sido associados 

com a ocorrência de epizootias no Brasil são Alouatta, Cebus e Callithrix (BRASIL, 

2005). 
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Figura 5: Macaco Prego  

Fonte:http://www.abead.com.br/boletim/arquivos/boletim78/DESTAQUE_macaco_prego.jpg 

 

Figura 6: Bugio  

Fonte: http://www.sindicatotrescoroas.com.br/projeto/img/bugio_ruivo_g.jpg 
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Figura 7: Macaco Aranha  

Fonte: 
http://lh6.ggpht.com/_2VgN_hur7eo/SBiGAel8_AI/AAAAAAAAA8M/mfdsgCgzjx8/
Brasilia+-+Zoo+-+Macaco+Aranha+cara+Branca.JPG 

 

 

Figura 8: Sagui 

Fonte: http://iguinho.ig.com.br/canalnatureza/images/selvagens/mamiferos/sagui01.jpg 
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Figura 9: Macaco de Cheiro  

Fonte: http://pixdaus.com/pics/12194218978dDxG6B.jpg 
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3.5 Modo de transmissão e Período de incubação  

 

Modo de transmissão: Nas zonas urbanas e em alguns aglomerados rurais a 

transmissão é pela picada do Aedes aegypti infectado e nas selvas da América do Sul, 

pela picada de mosquitos silvestres, tais como: Haemagogus janthinomys, Haemagogus 

albomaculatus, Haemagogus leucocelaenus e Sabethes chlopterus (BRASIL, 2009 - 

FORATTINI, 1999). A transmissão se dá pela picada do mosquito infectado pelo vírus. 

Na forma urbana, o ciclo se dá pelo mosquito picando o homem infectado, tornando-se 

infectante e depois picando pessoas sadias e transmitindo a doença (FIGURA 10) 

(BRASIL, 2009).  

No ciclo silvestre da doença, há uma transmissão entre primatas não humanos e 

mosquitos silvestres. Quando o homem penetra nesse ambiente, pode ser picado e 

contrair a doença (FIGURA 11). O período de transmissibilidade é o período em  que o 

vírus está presente no sangue, também chamado período de viremia. Este período 

começa um pouco antes do aparecimento dos sintomas e vai até o 3° ou 4° dia da 

doença (BRASIL, 2009).  

A doença é transmitida do macaco ao homem através da picada de mosquito do 

gênero Haemagogus e do Aedes, que ao picarem o animal doente (macaco), se 

contaminam com o vírus, repassando-o ao homem. Esse tipo de transmissão ocorre 

principalmente nas áreas de florestas úmidas, mas pode também ocorrer na periferia das 

cidades. No meio urbano, o mosquito Aedes aegypti, é o responsável pela transmissão 

da doença homem a homem (BRASIL, 1988 - ACHA, 2003 - RODRIGUEZ, 2003).  A 

fêmea do mosquito pica a pessoa infectada, mantém o vírus na saliva e o retransmite.  
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Não há relatos de transmissão intra humanos, não há transmissão pelo contato de 

um doente ou suas secreções com uma pessoa sadia, nem fontes de água ou alimento 

(BRASIL, 2009).  

Período de incubação: O período de incubação varia de 3 a 6 dias, após a 

picada do mosquito infectado (BRASIL, 2006 - FORATTINI, 1999). A maior parte das 

infecções transmitidas por artrópodes tem dois tipos de período de incubação: extrínseca 

e intrínseca. O período de incubação extrínseca ocorre no vetor biológico e durante esse 

tempo o agente etiológico se multiplica e se transforma até ser capaz de infectar e 

transmitir a infecção ao homem. O período de incubação intrínseca se refere ao período 

ao qual o agente penetra no organismo do hospedeiro e aparece a sintomatologia da 

doença (ACHA, 2003). O período extrínseco de incubação do vírus no Aedes aegypti é 

em geral de 9 a 12 dias. Uma vez infectado, o Aedes aegypti assim permanecerá durante 

toda a vida (BRASIL, 2009). 

                    
Figura 10: Modo de transmissão do Aedes aegypti  
 
Fonte: Arquivo Pessoal  
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Figura 11: Modo de transmissão do Haemagogus janthinomys  

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Ocorreu grande quantidade de casos de febre amarela silvestre no Brasil, no período de 

1982 a 2004  e grande taxa de letalidade (FIGURA 12).  

 

 

 

Figura 12: Casos de Febre Amarela Silvestre no Brasil  

Fonte: http://www.tomharatur.com.br/figs/grafico_serie_historica.jpg 
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3.6 Manifestações Clínicas  
 
 

O quadro clínico caracteriza-se por início abrupto, com febre alta, cefaléia, 

calafrio, dor lombar, náuseas, vômitos, mialgia, prostração, congestão conjuntival, e 

fotofobia com duração, em torno, de 3 dias. Após esse período a doença pode evoluir 

para a cura ou agravamento do caso. Nos quadros graves aparece novo acesso febril, 

icterícia progressiva, fenômenos hemorrágicos (epistaxe, hemorragias bucais e cutâneas, 

hematêmese e melena), hipotensão, bradicardia (dissociação pulso-temperatura - sinal 

de Faget), prostração acentuada, oligúria ou anúria. O comprometimento do sistema 

nervoso central manifesta-se em geral por delírio, convulsão e coma. Este quadro que 

caracteriza uma síndrome hepato-nefro-tóxica termina entre o 7° e 10° dia de doença. 

Dentre os casos graves notificados, a letalidade é superior a 40% (BRASIL, 2009 - 

VASCONCELOS, 2003 - ACHA, 2003).  

As manifestações clínicas se apresentam em três formas: período de infecção, 

remissão, período toxêmico.   

Período de infecção: dura cerca de três dias, tem início súbito e sintomas gerais como 

febre, calafrios, cefalalgia, lombalgia, mialgias generalizadas, prostração, náuseas e 

vômitos. 

Remissão: caracteriza-se pelo declínio da temperatura e diminuição dos sintomas, 

provocando uma sensação de melhora no paciente. Dura poucas horas, no máximo um a 

dois dias.  

Período toxêmico: reaparecem a febre, a diarréia e os vômitos com aspectos de borra 

de café. Caracteriza-se pela instalação de quadro de insuficiência hepato-renal 
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representado por icterícia, oligúria, anúria e albuminúria, acompanhado de 

manifestações hemorrágicas (gengivorragias, epistaxes, otorragias, hematêmese, 

melena, hematúria, sangramentos em locais de punção venosa) e prostração intensa, 

obnubilação mental e torpor, com evolução para coma e morte. O pulso torna-se mais 

lento, apesar da temperatura elevada (BRASIL, 2005).  

Algumas pessoas desenvolvem quadros assintomáticos. Esses casos 

assintomáticos e os casos sub-clínicos e formas leves da doença, costumam ocorrer em 

crianças de baixa idade cujas mães foram vacinadas e transmitiram via placenta durante 

a gestação anticorpos maternos. Portanto, o conceito de que a febre amarela constitui-se 

doença invariavelmente fatal não se justifica. Estima-se que pelo menos 90% dos casos 

de febre amarela com expressão clínica sejam das formas classificadas como leve, e 

10% sejam da forma graves, associadas à letalidade. A febre amarela está dividida com 

suas manifestações clínicas em um “iceberg” como mostra a figura a seguir (FIGURA 

13) (VASCONCELOS, 2003). 

 

Figura 13: Iceberg das manifestações clínicas da febre amarela.  

Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/rsbmt/v36n2/a12fig06.gif 
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3.7 Patogenia 

 
Os aspectos patogênicos da infecção pelo vírus da febre amarela são 

parcialmente conhecidos e as informações acumuladas derivam de estudos em primatas 

não humanos, hamsters, camundongos, e achados histopatológicos em casos humanos 

fatais.  A inoculação do vírus amarílico em camundongos desencadeia encefalite fatal. 

A infecção em macacos determina tropismo semelhante ao observado no homem, isto é, 

tem como órgão alvo o fígado. O tipo de apresentação clínica em macacos os 

transformou em modelo ideal para estudos, mas questões éticas e custos elevados desses 

animais inviabilizam estudos em primatas. Hamsters tem sido usado como modelo 

alternativo para inoculação do vírus amarílico, há vantagens econômicas e fácil manejo 

em laboratório (VASCONCELOS, 2003).  

Em infecções experimentais, usando hamsters jovens, encontra-se o vírus na 

corrente sanguínea após 48 horas da inoculação. Nestes animais as lesões ocorrem nos 

lóbulos hepáticos e atingem dentro de um mesmo lóbulo, certas estruturas preservando 

outras. No fígado de macacos testados em laboratórios, o vírus infecta células de 

Küpffer e os hepatócitos. O vírus amarílico causa necrose em grandes extensões do 

parênquima hepático, poupando as extremidades do lóbulo, sendo raro encontrar células 

necrosadas antes do terceiro dia pós-inoculação. Em outro experimento com macacos, 

foi encontrado o vírus no fígado após 24 horas de sua inoculação, e em seguida o vírus 

foi encontrado nos rins, baço, medula, linfonodos e coração. Nos seres humanos os 

achados de necropsia se parecem com os observados em macacos (VASCONCELOS, 

2003 - RODRIGUEZ, 2003).  

Rodrigues 2003, relata como achados de necropsia de um indivíduo morto pela 

febre amarela, onde foi possível observar: mucosas ictéricas, na mucosa gástrica 
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observa-se hemorragia superficial, petéquias e restos de sangue digerido no qual pode 

estar presente em todo o trato digestivo. No fígado macroscopicamente observou-se 

ligeiro aumento de tamanho e de cor amarelada. Foi observado necrose dos hepatócitos 

em quase todo fígado. No rim se viu necrose tubular aguda (RODRIGUEZ, 2003).  

Também observou-se outros aspectos patológicos observados em pacientes que 

morreram da doença, como por exemplo: os rins mostram edema difuso do epitélio 

tubular causando necrose tubular aguda. O miocárdio caracteriza-se por infiltração 

granular ou gordurosa das fibras musculares e do sistema de condução atrioventricular. 

A encefalite é rara, embora se observa hemorragia petequial no tronco cerebral e edema 

cerebral. O fígado apresenta-se de tamanho normal, coloração amarela e esteatose. O 

coração permanece amolecido e friável, os rins ficam edemaciados e com coloração 

rosa - acinzentada. Algumas vezes observam-se pequenos derrames peritoneais e 

pleurais (RIBEIRO, 2008).   
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3.8 Diagnóstico 
 
 

O diagnóstico definitivo da febre amarela pode ser feito pelo isolamento (exame 

de cultura) do vírus, detecção de antígenos virais e do RNA viral, e por métodos 

sorológicos (dosagem de anticorpos específicos pelo método de MAC ELISA). O 

isolamento do vírus pode ser feito em camundongos recém nascidos ou cultivo celular. 

Após a inoculação da amostra suspeita, obtém-se evidências na multiplicação viral em 

torno do 5º ao 7º dia de cultura. Ao ser isolada a amostra viral é identificada em testes 

de imunofluorescência indireta, usando anticorpos monoclonais ou alternativamente 

mediante testes de fixação de complemento (VASCONCELOS, 2003 - RODRIGUEZ, 

2003, RIBEIRO, 2008 - ARAÚJO, 1999).  

Os métodos sorológicos que detectam IgM específica (anticorpos) como é o caso 

do MAC ELISA, pode ser um diagnóstico rápido com uma amostra sorológica, se a 

mesma for obtida do paciente a partir do 5º dia da doença. A presença de IgM pode ser 

decorrente de infecção recente (2 -3 meses) ou atual, por isso a importância de conhecer 

a história clínica e epidemiológica da doença. É importante lembrar que a vacinação 

anti-amarílica também induz a formação de IgM, por isso é importante saber os 

antecedentes vacinais do paciente (VASCONELOS, 2002 - RODRIGUEZ, 2003 - 

ARAÚJO, 1999).  

Exames inespecíficos: diversos exames devem ser realizados durante a 

evolução do quadro de febre amarela. No hemograma nos primeiros dias da doença há 

leucopenia com neutropenia e linfocitose. A medida que o quadro progride acentua a 

leucopenia, a não ser que apareça uma infecção bacteriana. A série vermelha 

usualmente se encontra normal, a não ser que apresente sangramento grave que ocorre 
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queda do hematócrito e da hemoglobina. Diversos fatores de coagulação são 

consumidos e quando dosados apresentam-se alterados, portanto o tempo de coagulação 

prolonga-se.  No exame de urina se observa presença de bilirrubina, hemácias e o que 

mais chama atenção é a proteinúria (VASCONCELLOS, 2003).  

Diagnóstico diferencial: as formas leves e moderadas se confundem com outras 

viroses, por isso são de difícil diagnóstico, necessitando-se da história epidemiológica. 

As formas graves ou fulminantes devem ser diferenciadas das hepatites graves 

fulminantes, leptospirose, malária, febre hemorrágica da dengue e septicemias 

(BRASIL, 2006).  

As enfermidades não infecciosas que também devem ser lembradas para que não 

se confundam com a febre amarela, é a púrpura trombocitopênica idiopática e algumas 

formas de envenenamento inclusive a picada de cobras peçonhentas que produzem 

hemorragia. A história clínica, os antecedentes epidemiológicos e a realização precoce 

de alguns exames laboratoriais, ajudam a esclarecer as dúvidas na maioria dos casos 

(VASCONCELOS, 2003).  

A forma grave da febre amarela se faz necessário diferenciar de outras doenças 

como por exemplo:  

Leptospirose - manifestações digestivas são menos pronunciadas. Hemorragias são 

mais tardias. Os níveis de transaminases estão discretamente aumentados. 

Hemossedimentação e mucoproteínas aumentadas são favoráveis à leptospirose; 

Malária por P. falciparum - as formas graves, nos primeiros dias, apresentam quadro 

clínico compatível com o de febre amarela. Na malária a anemia é precoce, com a 

presença de esplenomegalia, menor tendência hemorrágica e aumento discreto das 

transaminases. A pesquisa do parasita no sangue confirma imediatamente o diagnóstico. 
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Pode haver concomitância das duas doenças, uma vez que ambas podem ser adquiridas 

nas mesmas condições epidemiológicas; 

Hepatite viral - pode ser confundida com a febre amarela, uma vez que a icterícia, 

sintomas digestivos e sangramento são comuns em ambas. Na hepatite a febre é pouco 

acentuada ou ausente. Os níveis sangüíneos de uréia e creatinina são normais e há 

ausência de albuminúria; 

Septicemia por Gram negativo cursando com icterícia - apresenta menor freqüência 

de hemorragias e há aumento discreto das transaminases. A existência de portas de 

entrada e hemocultura positiva fecham o diagnóstico; 

Febre Maculosa brasileira - lesões de porta de entrada, histórico de parasitismo por 

carrapato e lesões exantemáticas que surgem após o 3º dia da doença, bem como o 

início tardio da icterícia, permitem orientar o diagnóstico na presença de dados 

epidemiológicos compatíveis; 

Febres hemorrágicas virais - este grupo complexo de doenças, produzidas por 

arbovírus, que inclui a febre hemorrágica do dengue, constitui o maior problema de 

diagnóstico diferencial, uma vez que os dados clínicos e epidemiológicos têm vários 

pontos comuns. O diagnóstico diferencial é possível mediante investigação 

epidemiológica, identificação do vírus, estudos sorológicos, alterações histopatológicas 

típicas e conhecimento de áreas de incidência dessas doenças. 

Existem outros diagnósticos diferenciais da febre amarela, mas de menor importância, 

como febre tifóide, febre recorrente, intoxicações por fósforo, tetracloreto de carbono e 

halotano (BRASIL, 1999).  
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3.9 Tratamento  
 

 

Não existe tratamento antiviral específico. É apenas sintomático, com cuidadosa 

assistência ao paciente, que deve ficar hospitalizado e em repouso, com reposição de 

líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado. Os quadros clássicos e/ou 

fulminantes exigem atendimento em unidade de terapia intensiva (UTI), o que reduz as 

complicações e a letalidade (BRASIL, 2006).   

Deve-se fazer a correção das alterações frequentemente encontradas, como as 

disfunções hepáticas, renal, da coagulação e hemodinâmica. O tratamento inespecífico 

procura tratar a insuficiência hepática, insuficiência renal, hemorragias e alterações 

metabólicas, bem como os sintomas gerais como febre, cefaléia, náuseas, vômitos e 

agitação (BRASIL, 1999).  

O tratamento medicamentoso deve se voltar para o combate aos sintomas e os 

sinais da doença. Portanto, a medicação a ser prescrita depende das manifestações 

clínicas, mas é comum o uso de analgésicos e antitérmicos nas doses usualmente 

indicadas variando com o peso e a idade do paciente. Se contra-indica, entretanto, o uso 

de medicamentos que contenham em sua fórmula o ácido acetil-salicílico ou seus 

derivados pois eles podem agravar os fenômenos hemorrágicos. Deve ser prescrito anti-

emético para controlar os vômitos, em particular a metoclopramida e também 

medicamentos para proteger a mucosa gástrica (bloqueadores H2), tais como a 

cimetidina e a ranitidina ou o omeprazol, pois essas drogas mostram-se úteis para 

prevenir os sangramentos gástricos, uma das complicações da febre amarela 

(VASCONCELOS, 2003).  
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No primeiro sinal de insuficiência renal evidenciada por oligúria, é importante 

prescrever diuréticos. A furosemida ou manitol, podem ser usadas nas doses usuais.  

A avaliação do paciente deve ser contínua e inclui a verificação dos sinais vitais, 

da diurese e o acompanhamento diário de, pelo menos, os seguintes exames: 

hemograma, plaquetas, fatores de coagulação, exame de urina e verificação das funções 

hepática. Nos pacientes com insuficiência renal instalada e intolerante aos diuréticos 

comuns se indica o uso de diálise peritoneal ou hemodiálise. Não existe critério para a 

indicação formal de diálise peritoneal, depende da evolução do paciente. Entretanto é 

possível indicar hemodiálise com níveis menores se ocorrer anúria. Ou seja, o melhor 

momento depende do estado geral do paciente, dos valores de creatinina e uréia, da 

resposta aos diuréticos e da ocorrência ou não de complicações (VASCONCELOS, 

2003).  
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3. 10 Vacinação  
 
 
 

A cobertura vacinal anti-amarílica varia de acordo com a área, sendo alta nas 

áreas endêmicas e de transição (cobertura geral acima de 80%) e baixa na área indene 

da doença. Excetuando os estados de São Paulo e Paraná que adotaram programas de 

vacinação sistemática de toda a população é provável que no máximo 20% da 

população esteja vacinada. Em números, cerca de 7 a 8 milhões de pessoas não 

vacinadas em áreas endêmicas e epizoóticas, principalmente nas capitais, e 70 a 100 

milhões na área indene. É possível que a expansão da vigilância de epizootias continue 

aumentando a área onde a vacina contra febre amarela é parte do calendário básico de 

imunizações. A extensão gradual das altas coberturas vacinais à população brasileira 

reduziria a necessidade de campanhas de vacinação em massa. Parece oportuno rever as 

ações de controle em curso considerando que a febre amarela não pode ser erradicada, e 

que o risco de reurbanização, considerado muito pequeno, não é desprezível 

(VASCONCELOS, 2003 - CAMACHO, 2008).  

Diante desses dados torna-se necessário: (1) procurar vacinar toda a população 

nas capitais das áreas endêmicas e de transição e avaliar a possibilidade de vacinar os 

habitantes dos núcleos urbanos da área indene; (2) implantar a vigilância sindrômica (ou 

seja, realizar exames nos quadros infecciosos agudos que cursam com febre, 

hemorragia, icterícia e insuficiência renal) em maior número de estados, o que resultará 

em melhora da vigilância epidemiológica por se tornar mais sensível; (3) nos casos de 

suspeita clínica e/ou epidemiológica de caso (s) deve-se atuar simultaneamente na 

colheita de amostras de contatos e familiares e também de outros casos suspeitos e 

aplicar a vacinação de bloqueio para acabar a transmissão; (4) continuar a 
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descentralização do diagnóstico para agilizar as ações de prevenção e controle; (5) 

diminuir os índices de infestação do Aedes aegypti nos grandes núcleos urbanos de todo 

o país (medida que também diminuirá a ocorrência de dengue);  

(6) realizar estudos para estabelecer a capacidade vetorial da população circulante de 

Aedes aegypti e; (7) treinar e reciclar os clínicos no reconhecimento da doença, o que 

elevará o índice de suspeita da febre amarela e, conseqüentemente, dos casos 

diagnosticados (VASCONCELOS, 2003).  

A vacina da febre amarela  é de vírus vivo atenuado, altamente imunogênica, 

segura e efetiva. Ela tem sido produzida em vários centros distribuídos ao redor do 

mundo, sob supervisão da OMS. A atenuação viral é feita pela passagem sucessiva em 

ovos embrionados, o que resulta em reações alérgicas, embora bastante infrequentes 

(aproximadamente uma em um milhão) em pessoas com alergia prévia a ovos. Esta 

vacina é administrada em dose subcutânea única de 0,5ml, e mais de 95% das pessoas 

imunizadas desenvolverão anticorpos contra o vírus, que aparecerão aproximadamente 

10 dias após a imunização que é duradoura, provavelmente, pela vida inteira e 

oficialmente por 10 anos. Pouco menos de 10% dos indivíduos vacinados 

experimentarão os efeitos colaterais da vacinação, tais como cefaléia e mal-estar geral 

(RIBEIRO, 2008).  

A vacinação é a mais importante medida de controle da febre amarela. A vacina 

17 DD é administrada em dose única e confere proteção próxima a 100%. Deve ser 

realizada a partir dos 9 meses de idade com reforço a cada 10 anos, nas zonas 

endêmicas, de transição e de risco potencial, bem como para todas as pessoas que se 

deslocam para essas áreas. Em situações de surto ou epidemia, vacinar a partir dos seis 

meses de idade (BRASIL, 2006 - MASTINS, 2009).  

 45



A vacinação é indicada para todas as pessoas que vivem para áreas nacionais de 

risco para a doença como mostra o mapa (FIGURA 14) - (zona rural da Região Norte, 

Centro Oeste, estado do Maranhão, parte dos estados do Piauí, Bahia, Minas Gerais, 

São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), onde há casos da doença em 

humanos ou circulação do vírus entre animais (macacos), e para as áreas internacionais. 

Para as viagens internacionais para diversos destino é necessário o registro da vacina 

contra Febre Amarela no Certificado Internacional de Vacinação (BRASIL, 2009).  

 
 

 
 
Figura 14: Mapa das áreas de recomendação da vacina de febre amarela  
 
Fonte: http://www.anvisa.gov.br/paf/viajantes/febre_amarela.htm 
 
 
 
 
No estado de São Paulo, existe uma lista dos municípios (ANEXO 1) elaborada pelo 

Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) onde é recomendada a vacinação da febre 

amarela.  
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A vacina deve ser aplicada 10 dias antes da viagem para áreas de risco da 

transmissão da doença. É contra indicada para gestantes (pode transmitir a doença ao 

feto) pessoas imunodeprimidas (com sistema imunológico debilitado) e pessoas 

alérgicas a gema de ovo (podem desenvolver choque anafilático) (VASCONELOS, 

2003 - MARTINS, 2009).  

A vacina (FIGURA 15) pode provocar algumas reações adversas como: cefaléia, 

febre e mal estar, ela é gratuita e deve estar disponível nos postos de saúde em qualquer 

época do ano. Para pessoas que não podem ser vacinadas (grávidas, alergia a ovo e 

imunodeprimidos), e não tem como evitar o acesso a áreas silvestres, a pessoa deve 

reforçar o uso de repelentes. Em regiões que ocorre transmissão da doença, que ocorra 

morte de macacos com suspeita de febre amarela, os bebes devem ser vacinados a partir 

dos 6 meses de idade, mas fora dessas situações, o calendário de vacinação indica a 

vacina a partir dos 9 meses de idade. Pessoas que farão viagens internacionais e não 

tomaram a vacina antecipadamente, podem ser impedidas de viajar (se o país que for 

viajar exigir a vacina) (BRASIL, 2009 - MARTINS, 2009).  

                          

                                 Figura 15: Vacina da febre amarela 

            Fonte: http://www.febreamarela.org.br/prevencao.html 

 47

http://www.febreamarela.org.br/prevencao.html


Produção da vacina anti - amarílica: em função dos problemas 

atuais relacionados à febre amarela, o Ministério da Saúde (MS) solicitou à Fiocruz que 

a produção da vacina contra a febre amarela fosse aumentada em 100%  — o que 

alcançará um total de 30 milhões de doses por ano. Para atingir essa marca, o Instituto 

de Tecnologia em Imunobiológicos (Biomanguinhos) da Fundação reprogramou a sua 

linha de produção para atender a essa demanda. A Fiocruz produz e entrega a vacina 

para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do MS, que distribui a vacina para 

todo o país. Anualmente, o PNI vinha solicitando cerca de 15 a 16 milhões de doses. 

Biomanguinhos é reconhecido internacionalmente como fabricante da vacina contra a 

febre amarela (antiamarílica). Desde 1937, as preparações vacinais são obtidas em seus 

laboratórios (FIGURA 16) a partir da cepa atenuada 17D do vírus da febre amarela, 

cultivada em ovos embrionados de galinha livres de agentes patogênicos de acordo com 

as normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (FIOCRUZ, 2009). 

Atualmente duas subcepas são usadas na produção das vacinas: 17 DD no Brasil e 17 

D-204 nos demais países (VASCONCELOS, 2003).  

                              

Figura 16: Preparação da vacina de febre amarela em ovos de galinha 

          Fonte: http://www.fiocruz.br/ccs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1485&sid=9 
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3. 11 Medidas de Controle  

 

A febre amarela faz parte da lista de doenças de notificação compulsória, 

qualquer caso suspeito deve ser imediatamente notificado à autoridade sanitária local, 

estadual ou nacional e esta notifica os organismos internacionais. Posteriormente, 

havendo confirmação laboratorial, a notificação do caso é confirmada e a autoridade 

nacional ratifica a autoridade sanitária internacional. O método mais eficaz para a 

prevenção da febre amarela é a vacinação com a amostra 17 D, a vacina tem duração de 

10 anos (VASCONCELOS, 2003 - RIBEIRO, 2008).  

Outro procedimento que pode prevenir a ocorrência da febre amarela é o 

combate aos vetores e o uso de medidas de proteção individual. O combate aos vetores 

silvestres é inviável. Resta o combate ao vetor urbano, Aedes aegypti, que tem sido 

tentado desde o início do século com sucessos e fracassos. Hoje, com a complexidade 

das áreas urbanas, elevada concentração populacional e aumento da pobreza, bem como 

o agravamento do problema com o lixo urbano e a deficiência no fornecimento de água, 

torna-se muito difícil viabilizar a curto e médio prazos a eliminação ou mesmo o efetivo 

controle do Aedes aegypti (VASCONCELOS, 2003 - RIBEIRO, 2008).  

Não existem mecanismos possíveis de controlar a doença nas matas, onde o 

vírus circula naturalmente. Em área urbana, a forma de evitarmos a proliferação da 

doença é combatendo o vetor, principalmente evitando locais com acúmulo de água 

parada, como vasos e pratos para plantas, pneus, latas, garrafas, caixas de água 

destampadas, ralos, etc (FIGURA 17) (BRASIL, 2009).  
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          Figura 17: Formas de prevenção contra o Aedes aegypti  
 
         Fonte: http://guilhermefonseca.files.wordpress.com/2008/12/dengue-combate.jpg 
 
 
 
 
 

As medidas desenvolvidas em grande parte para o controle da febre amarela e de 

outras doenças como por exemplo a malária humana, são direcionadas contra as larvas 

dos mosquitos. As diversas medidas usadas contra larvas, incluem a remoção ou a 

redução de criadouros viáveis por drenagem ou outros meios que tornem esses locais 

inadequados para o desenvolvimento larval. Tem-se tentado o controle biológico como 

por exemplo a introdução de peixes predatórios em áreas pantanosas, mas tal método é 

inadequado para as espécies de mosquitos que se reproduzem em pequenas coleções 

temporárias de água (URQUHART, 1996 - ROUQUAYROL, 1999).  
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Provavelmente, as medidas mais amplamente utilizadas contra as larvas dos 

mosquitos são as que envolvem repetidas aplicações de produtos químicos tóxicos, 

óleos minerais ou inseticidas aos criadouros, mas sua aplicação deve ser contínua. 

Como tais medidas podem resultar em poluição do meio ambiente e também podem 

acelerar o desenvolvimento de resistência a inseticidas, a única solução permanente é a 

destruição de criadouros. Os inseticidas com ação residual são eficazes contra os 

estágios adultos, particularmente se aplicados em recintos fechados. Os mais utilizados 

são a base de carbamatos e organofosforados. Existem telas para mosquito, redes e 

repelentes para a proteção do homem (URQUHART, 1996).  

Segundo o Ministério da Saúde (2006), existem várias medidas que podem 

ajudar no controle da febre amarela: 

- Vacinar as pessoas que serão expostas ao risco de contrair a doença, nas regiões onde 

comprovadamente se registrem casos de febre amarela; 

- Combater os mosquitos por uso de inseticidas; 

- Manter vigilância nas áreas onde o inseto transmissor foi aparentemente eliminado; 

- Notificação imediata de casos humanos e epizootias do vírus em vetor silvestre 

(primatas);  

- Vigilância em saúde em portos, aeroportos e passagens de fronteiras, com exigência 

do certificado internacional de vacina, com pelo menos 10 anos da última dose aplicada 

para viajantes procedentes de países ou área endêmica da febre amarela; 

- Controle do Aedes aegypti, para redução do risco de reurbanização; 

- Desenvolver ações de educação em saúde (BRASIL, 2006).  
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3.12 Características Epidemiológicas   
 

 

A vigilância epidemiológica da febre amarela, tem como objetivo reduzir a 

incidência de febre amarela silvestre, impedir a transmissão urbana e detectar 

oportunamente a circulação viral para orientar as medidas de controle. É uma doença de 

notificação compulsória internacional, objeto de vigilância pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional vigente, o que 

impõe a investigação epidemiológica de todos os casos (BRASIL, 2006).  

 

Vigilância epidemiológica (Ministério da Saúde) Definição de caso: 

Suspeito 1: indivíduo com quadro febril agudo (até 7 dias), acompanhado de 

icterícia e/ou manifestações hemorrágicas, não vacinado contra febre amarela ou com 

estado vacinal ignorado (BRASIL, 2006).  

Suspeito 2: indivíduo com quadro febril agudo (até 7 dias), residente ou que 

esteve em área com transmissão viral (ocorrência de casos humanos, epizootias ou de 

isolamento viral em mosquitos) nos últimos 15 dias, não vacinado contra febre amarela 

ou com estado vacinal ignorado (BRASIL, 2006).  

Confirmado: Todo caso suspeito que apresente pelo menos uma das seguintes 

condições: isolamento do vírus, MAC ELIA positivo, laudo histopatológico compatível 

e com vínculo epidemiológico, elevação em quatro vezes ou mais nos títulos de 

anticorpos IgG através da técnica de IH (inibição da hemaglutinação) ou detecção de 

genoma viral; ou, todo indivíduo assintomático ou oligossintomático originado de busca 

ativa que não tenha sido vacinado e que apresente sorologia positiva para febre amarela 

(BRASIL, 2006).  
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Confirmado por critério clínico - epidemiológico: todo caso suspeito de febre 

amarela que evolui para óbito em menos de 10 dias, sem confirmação laboratorial, no 

início ou curso de surto ou epidemia, em que outros casos já tenham sido comprovados 

laboratorialmente (BRASIL, 2006).  

Descartado: caso suspeito com diagnóstico laboratorial negativo, desde que se 

comprove que as amostras foram coletadas e transportadas adequadamente, ou, caso 

suspeito com diagnóstico confirmado de outra doença (BRASIL, 2006).  

Vigilância: a ocorrência de casos humanos suspeitos e/ou confirmados de 

epizootia ou a comprovação de circulação viral em vetores tem impacto epidemiológico 

semelhante para a adoção das medidas de controle. Por tanto, a notificação desses 

eventos deve ser imediata, pela via mais rápida: 

- De humanos: vigilância das enfermidades que cursam com quadro clínico de síndrome 

febril icterohemorrágica, através de busca de casos humanos nos hospitais nos últimos 

30 dias. A definição de caso suspeito de febre amarela deve ser divulgada em todos os 

serviços de saúde; 

- De primatas não - humanos: iniciada a partir da observação de um macaco morto ou 

doente; 

- De vetores silvestres: através da captura nas áreas de ocorrência de caso humano 

suspeito e/ou de epizootias, ou em locais de monitoramento da circulação viral 

(BRASIL, 2006).  

No Brasil, segundo a Lei no 8.080/90: “Vigilância epidemiológica é o conjunto 

de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças e agravos” (BRASIL, 2006).  

 53



A vigilância de epizootias é um dos componentes da vigilância epidemiológica 

da febre amarela, juntamente com a vigilância entomológica e de casos humanos 

(BRASIL, 2005).  

A vigilância entomológica é um instrumento baseado nos conhecimentos 

biológicos e ecológicos das espécies de insetos, visando proporcionar os indicadores a 

serem utilizados na estratégia e implementação de investigações, bem como nas 

medidas de controle vetorial. Por tratar-se de doença de notificação compulsória 

internacional, qualquer evento que sinalize a circulação do vírus da febre amarela em 

determinada área deve ser bem como notificado aos níveis hierárquicos do Sistema 

Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2005).  

A vigilância de epizootia tem como objetivo geral, prevenir a ocorrência de 

casos de febre amarela humana. O seu objetivo específico é reduzir a ocorrência de 

casos de febre amarela silvestre, e identificar precocemente a circulação do vírus da 

febre amarela, em seu ciclo epizoótico (transmissão entre primatas não - humanos) 

(BRASIL, 2005).  

 

Epizootias de Primatas não - humanos - Definição de caso: 

Caso suspeito: primata não-humano de qualquer espécie, encontrado morto 

(incluindo ossadas) ou doente, em qualquer local do território nacional. Considera-se 

primata não-humano doente o animal que apresenta comportamento anormal, ou seja, 

movimenta-se lentamente, não demonstra instinto de fuga ou está segregado do grupo, 

nesse caso variando do afastamento, quando fica à margem dos demais, até o 

isolamento total, sendo encontrado sozinho. Nestas circunstâncias pode permanecer 

grande parte do tempo no solo, sendo comum a busca pela proximidade do ser humano. 

Tem perda de apetite, o que provoca redução de seu peso (tornando-o magro), 
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desnutrição e desidratação. Tais condições pioram a sua imunidade e ele normalmente 

adquire infecções secundárias, podendo manifestar lesões cutâneas, secreção nasal e/ou 

ocular e diarréia, dentre outros sintomas (BRASIL, 2005).  

Caso confirmado - é um caso confirmado quando se tem as seguintes 

informações:  

- Caso suspeito com resultado laboratorial específico positivo para febre amarela; 

- Caso suspeito no qual não foi possível realizar a colheita de amostra, encontrado em 

local onde há isolamento do vírus da febre amarela, ou caso humano confirmado 

(BRASIL, 2005).  

Tipo de vigilância: a vigilância deverá ser passiva. Assim, a notificação deve 

ocorrer a partir da observação de um macaco morto e/ou doente. O foco da vigilância 

será a ocorrência de febre amarela e a população-alvo, a de primatas não-humanos de 

vida livre e aqueles mantidos em cativeiro em residências ou instituições como parques 

e zoológicos. A área sob vigilância compreenderá todo o território nacional, inclusive a 

área indene, considerando-se que nela há presença dos vetores silvestres e urbanos, 

baixa homogeneidade de cobertura vacinal e falta de informação por parte da população 

e dos profissionais de saúde, o que pode incorrer no reconhecimento tardio de casos de 

febre amarela com potencial de disseminação epidêmica (BRASIL, 2005).  

Notificação: qualquer pessoa deve informar à secretaria de saúde mais próxima, 

o mais brevemente possível, a ocorrência de morte ou presença de primatas não-

humanos doentes. A partir desse comunicado, a rede de saúde deve realizar as ações 

decorrentes pela via mais rápida. Ressalte-se que a ficha de informação de epizootias 

(AXEXO 2) deve ser adequadamente preenchida e caso a suspeita se evidencie 

deflagra-se a investigação entomológica e da epizootia, sendo recomendadas as 

pertinentes medidas de controle na área (BRASIL, 2006).  

 55



Investigação da epizootia: a investigação epidemiológica é uma atividade 

essencial para identificar o mais precocemente possível a circulação da virose na 

população símia e de vetores silvestres. Esta investigação será desenvolvida por duas 

atividades complementares, quais sejam, a investigação em macacos e a investigação 

entomológica (BRASIL, 2005).  

Roteiro da investigação e coleta de dados: a presença de macacos mortos e/ou 

doentes é indicativo de que o vírus da febre amarela pode estar presente no local onde 

foram encontrados. Por este motivo, a comprovação do evento pode auxiliar 

sobremaneira a delimitação das áreas de transmissão da doença. Deve- se ressaltar que 

qualquer ação pertinente a primatas não-humanos, tais como sua captura ou 

recolhimento de fragmentos de vísceras e sangue, deve ser realizado por equipes 

especificamente treinadas. Os profissionais participantes das investigações devem 

imprescindivelmente, estar vacinados – no mínimo 10 dias antes – contra a febre 

amarela. É também recomendável que estejam imunizados contra a hepatite B e tétano, 

bem como concluído, 14 dias antes, o esquema 

profilático pré-exposição contra a raiva (com recomendação de avaliação sorológica 

anual) (BRASIL, 2005).  

Ações de controle: as regras do SUS determinam que o nível municipal é 

responsável pela adoção das medidas de prevenção e controle. Entretanto, em situações 

de maior gravidade a participação dos níveis estadual e federal faz-se necessária, haja 

vista que a febre amarela é uma doença de potencial explosivo e notificação 

internacional. Ressalte-se que as ações de controle da febre amarela devem iniciar-se no 

momento da identificação de um caso suspeito e que a identificação de uma epizootia 

e/ou o isolamento de vírus da febre amarela em mosquitos são eventos com impacto 

epidemiológico similar ao da detecção de um caso humano. Assim sendo, a adoção das 
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medidas de controle não deve esperar os resultados dos exames laboratoriais do material 

colhido na área de epizootia, embora estes sejam imprescindíveis para a confirmação de 

casos e para nortear o encerramento das investigações (BRASIL, 2005).  

Nas situações acima ressaltadas as medidas de controle são idênticas, quais 

sejam: 

• notificar imediatamente os níveis hierárquicos; 

• implementar, nos serviços de saúde da região, a vigilância da síndrome febril ictérica 

e/ou hemorrágica aguda, visando aumentar a sensibilidade do sistema de vigilância 

epidemiológica da febre amarela; 

• iniciar a busca ativa de casos humanos suspeitos de febre amarela nas áreas adjacentes 

à epizootia, em residências e serviços de saúde; 

• realizar vacinação seletiva de bloqueio da população residente nas áreas adjacentes à 

epizootia, em todos os indivíduos sem confirmação de vacinação prévia; 

• expandir a área de pesquisa entomológica e de epizootia, para mapeamento da área de 

risco; 

• implementar ações de educação em saúde mediante técnicas pedagógicas disponíveis e 

meios de comunicação em massa, alertando a população para o risco da ocorrência de 

febre amarela e a importância da vacinação de adultos e crianças. Na oportunidade, 

devem ser implementadas estratégias especiais para conscientizar os indivíduos que se 

deslocam para áreas de risco quanto à importância da imunização prévia (10 dias antes 

do deslocamento) (BRASIL, 2005).  
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4. Considerações Finais  

 

A febre amarela tem 2 ciclos de transmissão: urbano e silvestre. No ciclo urbano 

o Aedes aegypti é o transmissor da doença. Como existem campanhas nacionais para 

erradicação desse mosquito devido à dengue, é mais fácil manter controlada também a 

febre amarela. Já o ciclo silvestre, o principal transmissor é o Haemagogus janthinomys, 

como esse mosquito vive em áreas selvagens é impossível manter o controle desse 

vetor.  Os primatas não-humanos são os principais hospedeiros do vírus amarílico no 

seu ciclo silvestre, sendo assim, da mesma forma que é impossível controlar o mosquito 

transmissor desse ciclo, fica impossível controlar a fonte de infecção que são os 

macacos.  

As manifestações clinicas dessa doença é muito grave se não for tratada e 

diagnosticada desde o início de seu aparecimento, podendo levar a pessoa infectada a 

morte. Por isso é necessário alertar a população sobre o risco dessa doença e também 

aos veterinários que trabalham com animais silvestres. É necessário que se faça 

campanhas de vacinação contra a febre amarela, principalmente em locais próximos a 

florestas e locais onde tem a presença de macacos soltos na natureza.  

Deve ser feito também uma campanha de alerta para a população como por 

exemplo em pedágios das capitais, onde cada indivíduo receberia um folheto explicativo 

sobre a doença, é que é necessário o uso da vacina em locais de viagens.   

Da mesma forma que existe campanhas nacionais sobre o combate a dengue, 

inclusive na televisão, rádios, escolas, etc. deveria existir também uma campanha de 

alerta e prevenção contra a febre amarela, para que assim menos pessoas adquiram a 

doença e sejam vacinadas.  
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Deve-se lembrar a importância do médico veterinário no ciclo da doença e na 

informação da população. O veterinário deve lembrar a população que  o comércio de 

animais silvestres é ilegal, e que os primatas não-humanos são hospedeiros da doença, e 

que se alguém manter um macaco em casa poderá adquirir a doença se ele for infectado 

pelo mosquito transmissor, que posteriormente poderá picar o dono do animal. 

Veterinários de zoológicos, também devem fazer palestras informativas para os 

visitantes, explicando o ciclo da doença, e a importância do macaco no ciclo silvestre da 

febre amarela. Assim, a população tomará consciência de que não pode manter este tipo 

de animal em casa, e que é necessário a vacinação em áreas onde ocorre a transmissão 

do vírus.  

Para criadores de macacos, o médico veterinário responsável pelo local, deve 

manter informados os tratadores, que os locais devem ser mantidos com telas de 

proteção, para que não ocorra a transmissão do vírus através de um mosquito infectado, 

e se caso algum animal apresentar os sintomas da doença, manter o animal em 

quarentena para observação da evolução do caso, e fazer imediatamente uma sorologia 

para confirmação ou não do caso.  
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5. Anexos  
 
 
Anexo 1:  Municípios de São Paulo, com recomendação da vacina da febre 

amarela, 2009. 

 
 
 

REGIÃO MUNICÍPIOS 

MARÍLIA ADAMANTINA 

S JOSÉ RIO PRETO ADOLFO 

BAURU AGUDOS 

PRES PRUDENTE ALFREDO MARCONDES 

BARRETOS ALTAIR  

RIBEIRÃO PRETO ALTINÓPOLIS 

ARAÇATUBA ALTO ALEGRE 

S JOSÉ RIO PRETO ALVARES FLORENCE 

PRES PRUDENTE ÁLVARES MACHADO 

ARARAQUARA AMÉRICO BRASILIENSE 

S JOSÉ RIO PRETO AMÉRICO DE CAMPOS 

ARAÇATUBA ANDRADINA 

PRES PRUDENTE ANHUMAS 

JALES APARECIDA D´OESTE 

ARAÇATUBA ARAÇATUBA 

FRANCA ARAMINA 

ARARAQUARA ARARAQUARA 

MARÍLIA ARCO ÍRIS 

BAURU AREALVA 

S JOSÉ RIO PRETO ARIRANHA 

JALES ASPÁSIA 

ARAÇATUBA AURIFLAMA 

BAURU AVAÍ 

ARAÇATUBA AVANHANDAVA 

S JOSÉ RIO PRETO BADY BASSIT 

BAURU BALBINOS 

S JOSÉ RIO PRETO BÁLSAMO 

ARAÇATUBA BARBOSA 

BAURU BARIRI 

BAURU BARRA BONITA 

BARRETOS BARRETOS 

RIBEIRÃO PRETO BARRINHA 

MARÍLIA BASTOS 

RIBEIRÃO PRETO BATATAIS 
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BAURU BAURU 

BARRETOS BEBEDOURO 

ARAÇATUBA BENTO DE ABREU 

ARAÇATUBA BILAC 

ARAÇATUBA BIRIGUI 

ARARAQUARA BOA ESPERANÇA DO SUL 

BAURU BOCAÍNA 

BAURU BORACÉIA 

ARARAQUARA BORBOREMA 

BAURU BOREBI 

ARAÇATUBA BRAUNA 

ARAÇATUBA BREJO ALEGRE 

RIBEIRÃO PRETO BRODOSQUI 

BAURU BROTAS  

ARAÇATUBA BURITAMA 

FRANCA BURITIZAL 

BAURU CABRÁLIA PAULISTA 

BAURU CAFELÂNDIA 

PRES PRUDENTE CAIABU 

PRES VENCESLAU CAIUA 

BARRETOS CAJOBI 

RIBEIRÃO PRETO CAJURU 

ARARAQUARA CÂNDIDO RODRIGUES 

S JOSÉ RIO PRETO CARDOSO 

RIBEIRÃO PRETO CÁSSIA DOS COQUEIROS 

ARAÇATUBA CASTILHO 

S JOSÉ RIO PRETO CATANDUVA 

S JOSÉ RIO PRETO CATIGUÁ 

S JOSÉ RIO PRETO CEDRAL 

ARAÇATUBA CLEMENTINA 

BARRETOS COLINA 

BARRETOS COLOMBIA 

ARAÇATUBA COROADOS 

S JOSÉ RIO PRETO COSMORAMA 

RIBEIRÃO PRETO CRAVINHOS 

FRANCA CRISTAIS PAULISTA 

ARARAQUARA DESCALVADO 

JALES DIRCE REIS 

ARARAQUARA DOBRADA 

BAURU DOIS CORRÉGOS 

JALES DOLCINÓPOLIS 

ARARAQUARA DOURADO 

PRES VENCESLAU DRACENA 

BAURU DUARTINA 

RIBEIRÃO PRETO DUMONT 

S JOSÉ RIO PRETO ELISÁRIO 

BARRETOS EMBAUBA 

PRES PRUDENTE EMILIANÓPOLIS 
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PRES PRUDENTE ESTRELA DO NORTE 

JALES ESTRELA DO OESTE 

PRES VENCESLAU EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 

S JOSÉ RIO PRETO FERNANDO PRESTES 

JALES FERNANDÓPOLIS 

PRES PRUDENTE FLORA RICA 

S JOSÉ RIO PRETO FLOREAL 

MARÍLIA FLÓRIDA PAULISTA 

FRANCA FRANCA  

ARAÇATUBA GABRIEL MONTEIRO 

S JOSÉ RIO PRETO GASTÃO VIDIGAL 

ARARAQUARA GAVIÃO PEIXOTO 

S JOSÉ RIO PRETO GENERAL SALGADO 

BAURU GETULINA 

ARAÇATUBA GLICÉRIO 

BAURU GUAIÇARA 

BARRETOS GUAÍRA 

S JOSÉ RIO PRETO GUAPIAÇU 

FRANCA GUARÁ 

ARAÇATUBA GUARAÇAI 

BARRETOS GUARACI 

JALES GUARANI D’ OESTE 

ARAÇATUBA GUARARAPES 

RIBEIRÃO PRETO GUARIBA 

RIBEIRÃO PRETO GUATAPARÁ 

ARAÇATUBA GUZOLÂNDIA 

BAURU IACANGA 

MARÍLIA IACRI 

PRES PRUDENTE IAPURU 

ARARAQUARA IBATÉ 

S JOSÉ RIO PRETO IBIRÁ 

ARARAQUARA IBITINGA 

S JOSÉ RIO PRETO ICÉM 

PRES PRUDENTE IEPE 

BAURU IGARAÇU DO TIETÊ 

FRANCA IGARAPAVA 

ARAÇATUBA ILHA SOLTEIRA 

PRES PRUDENTE INDIANA 

JALES INDIAPORÃ 

MARÍLIA INÚBIA PAULISTA 

S JOSÉ RIO PRETO IPIGUÁ 

FRANCA IPUÁ 

S JOSÉ RIO PRETO IRAPUÃ 

S JOSÉ RIO PRETO ITAJOBI 

BAURU ITAJU 

ARARAQUARA ITÁPOLIS 

BAURU ITAPUI 

ARAÇATUBA ITAPURA 
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FRANCA ITIRAPUA 

FRANCA ITUVERAVA 

BARRETOS JABORANDI 

RIBEIRÃO PRETO JABOTICABAL 

S JOSÉ RIO PRETO JACI 

JALES JALES 

RIBEIRÃO PRETO JARDINÓPOLIS 

BAURU JAÚ 

FRANCA JERIQUARA 

PRES PRUDENTE JOÃO RAMALHO 

S JOSÉ RIO PRETO JOSÉ BONIFÁCIO 

PRES VENCESLAU JUNQUEIRÓPOLIS 

ARAÇATUBA LAVÍNIA 

BAURU LENÇÓIS PAULISTA 

BAURU LINS 

ARAÇATUBA LOURDES 

MARÍLIA LUCÉLIA 

BAURU LUCIANÓPOLIS 

RIBEIRÃO PRETO LUÍS ANTONIO 

ARAÇATUBA LUIZIANIA 

BAURU MACATUBA 

S JOSÉ RIO PRETO MACAUBAL 

JALES MACEDÔNIA 

S JOSÉ RIO PRETO MAGDA 

PRES VENCESLAU MARABÁ PAULISTA 

S JOSÉ RIO PRETO MARAPOAMA 

MARÍLIA MARIAPOLIS 

JALES MARINÓPOLIS 

PRES PRUDENTE MARTINÓPOLIS 

ARARAQUARA MATÃO 

S JOSÉ RIO PRETO MENDONÇA 

JALES MERIDIANO 

JALES MESÓPOLIS 

FRANCA MIGUELÓPOLIS 

BAURU MINEIROS DO TIETÊ 

JALES MIRA ESTRELA 

ARAÇATUBA MIRANDOPOLIS 

PRES VENCESLAU MIRANTE DO PARANAPANEMA  

S JOSÉ RIO PRETO MIRASSOL 

S JOSÉ RIO PRETO MIRASSOLÂNDIA 

S JOSÉ RIO PRETO MONÇÕES 

RIBEIRÃO PRETO MONTE ALTO 

S JOSÉ RIO PRETO MONTE APRAZÍVEL 

BARRETOS MONTE AZUL PAULISTA 

PRES VENCESLAU MONTE CASTELO 

FRANCA MORRO AGUDO 

ARARAQUARA MOTUCA 
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ARAÇATUBA MURITINGA DO SUL 

PRES VENCESLAU NANTES 

PRES VENCESLAU NARANDIBA 

S JOSÉ RIO PRETO NEVES PAULISTA 

S JOSÉ RIO PRETO NHADEARA 

S JOSÉ RIO PRETO NIPOÃ 

S JOSÉ RIO PRETO NOVA ALIANÇA 

JALES NOVA CANAÃ PAULISTA 

ARAÇATUBA NOVA CASTILHO 

ARARAQUARA NOVA EUROPA 

S JOSÉ RIO PRETO NOVA GRANADA 

PRES VENCESLAU NOVA GUATAPORANGA 

ARAÇATUBA NOVA INDEPENDÊNCIA 

ARAÇATUBA NOVA LUZITÂNIA 

S JOSÉ RIO PRETO NOVAIS 

S JOSÉ RIO PRETO 
NOVO HORIZONTE 

FRANCA 
NUPORANGA 

BARRETOS OLÍMPIA 

S JOSÉ RIO PRETO ONDA VERDE 

S JOSÉ RIO PRETO ORINDIUVA 

FRANCA ORLÂNDIA 

MARÍLIA OSVALDO CRUZ 

JALES OURO OESTE  

PRES VENCESLAU OURO VERDE 

MARÍLIA PACAEMBU 

S JOSÉ RIO PRETO PALESTINA 

S JOSÉ RIO PRETO PALMARES PAULISTA  

JALES PALMEIRA D’ OESTE 

PRES VENCESLAU PANORAMA 

S JOSÉ RIO PRETO 
PARAÍSO 

JALES 
PARANAPUÃ 

MARÍLIA 
PARAPUÃ 

S JOSÉ RIO PRETO 
PARISI 

FRANCA 
PATROCÍNIO PAULISTA 

PRES VENCESLAU PAULICÉIA 

BAURU PAULISTANA 

S JOSÉ RIO PRETO PAULO DE FARIA 

BAURU PEDERNEIRAS 

JALES PEDRANÓPOLIS 

FRANCA PEDREGULHO 

ARAÇATUBA PENÁPOLIS  

ARAÇATUBA PEREIRA BARRETO 

ARAÇATUBA PIACATU 

S JOSÉ RIO PRETO PINDORAMA 

PRES VENCESLAU PIQUEROBI 

BAURU PIRAJUÍ 
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S JOSÉ RIO PRETO PIRANGI 

PRES VENCESLAU PIRAPOZINHO 

BAURU PIRATININGA 

RIBEIRÃO PRETO PITANGUEIRAS 

S JOSÉ RIO PRETO PLANALTO 

S JOSÉ RIO PRETO POLONI 

BAURU PONGAÍ 

JALES PONTA LINDA 

RIBEIRÃO PRETO PONTAL 

S JOSÉ RIO PRETO PONTES GESTAL 

JALES POPULINA 

ARARAQUARA PORTO FERREIRA 

S JOSÉ RIO PRETO 
POTIRENDABA 

MARÍLIA 
PRACINHA 

RIBEIRÃO PRETO 
PRADOPOLIS 

BAURU 
PRESIDENTE ALVES 

PRES VENCESLAU 
PRESIDENTE BERNARDES 

PRES VENCESLAU 
PRESIDENTE EPITÁCIO 

PRES VENCESLAU 
PRESIDENTE PRUDENTE 

PRES VENCESLAU 
PRESIDENTE VENCESLAU 

BAURU 
PROMISSÃO 

PRES VENCESLAU 
QUATÁ 

PRES VENCESLAU 
RANCHARIA 

PRES VENCESLAU 
REGENTE FEIJÓ 

BAURU 
REGINÓPOLIS 

FRANCA 
RESTINGA 

ARARAQUARA 
RIBEIRÃO Bonito 

FRANCA 
RIBEIRÃO CORRENTE 

PRES VENCESLAU 
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS 

RIBEIRÃO PRETO 
RIBEIRÃO PRETO 

FRANCA 
RIFAINA 

ARARAQUARA 
RINCÃO 

MARÍLIA 
RINÓPOLIS 

S JOSÉ RIO PRETO 
RIOLÂNDIA 

PRES VENCESLAU 
ROSANA 

ARAÇATUBA 
RUBIÁCEA 

JALES 
RUBINÉA 

BAURU 
SABINO 

MARÍLIA 
SAGRES 

S JOSÉ RIO PRETO 
SALES 
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FRANCA 
SALES OLIVEIRA 

MARÍLIA 
SALMOURÃO 

PRES VENCESLAU SANDOVALINA 

JALES SANTA  ALBERTINA 

JALES SANTA  FÉ DO SUL 

S JOSÉ RIO PRETO SANTA ADÉLIA 

JALES SANTA CLARA D’OESTE 

RIBEIRÃO PRETO SANTA CRUZ DA ESPERANÇA 

ARARAQUARA SANTA ERNESTINA 

ARARAQUARA SANTA LÚCIA 

PRES VENCESLAU SANTA MERCEDES 

JALES SANTA RITA D’ OESTE 

RIBEIRÃO PRETO SANTA RITA DO PASSA QUATRO 

RIBEIRÃO PRETO SANTA ROSA DO VITERBO 

JALES SANTA SALETE 

JALES SANTANA DA PONTE PENSA 

PRES VENCESLAU SANTO ANASTÁCIO 

RIBEIRÃO PRETO SANTO ANTONIO DA ALEGRIA 

PRES VENCESLAU SANTO EXPEDITO 

ARAÇATUBA SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 

ARARAQUARA SÃO CARLOS 

JALES SÃO FRANCISCO 

JALES SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES 

JALES SÃO JOÃO DE IRACEMA 

PRES VENCESLAU 
SÃO JOÃO DO PAU D’ ALHO 

FRANCA 
SÃO JOAQUIM DA BARRA 

FRANCA 
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA 

S JOSÉ RIO PRETO 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  

RIBEIRÃO PRETO 
SÃO SIMÃO  

S JOSÉ RIO PRETO 
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL  

RIBEIRÃO PRETO 
SERRA AZUL 

RIBEIRÃO PRETO 
SERRANA 

RIBEIRÃO PRETO 
SERTÃOZINHO 

BARRETOS 
SEVERÍNIA 

ARAÇATUBA 
STº ANTONIO ARACANGUA 

ARAÇATUBA 
SUD MENUCCI 

ARAÇATUBA 
SUZANAPOLIS 

S JOSÉ RIO PRETO 
TABAPUÃ 

ARARAQUARA 
TABATINGA 

PRES VENCESLAU 
TACIBA 

BARRETOS 
TAIAÇU 

BARRETOS 
TAIUVA 

S JOSÉ RIO PRETO 
TANABI 

BARRETOS 
TAQUARAL 

ARARAQUARA 
TAQUARITINGA 
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PRES VENCESLAU 
TARABAÍ 

PRES VENCESLAU 
TEODORO SAMPAIO 

BARRETOS 
TERRA ROXA 

BAURU 
TORRINHA 

ARARAQUARA 
TRABIJU 

JALES 
TRÊS FRONTEIRA  

MARÍLIA 
TUPÃ  

PRES VENCESLAU 
TUPI PAULISTA 

ARAÇATUBA 
TURIUBA 

JALES 
TURMALINA 

S JOSÉ RIO PRETO 
UBARANA 

S JOSÉ RIO PRETO 
UCHOA  

S JOSÉ RIO PRETO 
UNIÃO PAULISTA 

JALES 
URÂNIA 

BAURU 
URU 

S JOSÉ RIO PRETO 
URUPÊS 

S JOSÉ RIO PRETO 
VALENTIM GENTIL 

ARAÇATUBA 
VALPARAÍSO  

BARRETOS 
VIRADOURO 

BARRETOS 
VISTA ALEGRE DO ALTO 

JALES 
VITÓRIA BRASIL 

S JOSÉ RIO PRETO 
VOTUPORANGA 

S JOSÉ RIO PRETO 
ZACARIAS 

 
 

 

 

Fonte: http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/fa09_novas_areaviaja.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 67

http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/fa09_novas_areaviaja.htm


Anexo 2: Ficha de informação de Epizootias  

 
Fonte: Fonte: Manual de Vigilância de Epizootias em Primatas Não - Humanos 2005.  
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