VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA TERÁ DOSE FRACIONADA EM TRÊS ESTADOS

O Ministério da Saúde informou que, em decisão conjunta com os estados de São Paulo e
Rio de Janeiro, a campanha de fracionamento da vacina contra a febre amarela a qual foi
antecipada para o dia 25 de janeiro
A campanha de fracionamento da vacina contra a febre amarela que começou nesta quinta-feira
passada (25) nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A antecipação foi adotada porque o
Ministério da Saúde já repassou, a ambos os estados, os insumos que serão utilizados nas
campanhas. Em São Paulo, 54 municípios participarão da campanha, com previsão de vacinar 8,3
milhões de pessoas, sendo 6,3 milhões com a dose fracionada e 2 milhões com a padrão.
Já no Rio de Janeiro, 7,7 milhões de pessoas deverão receber a dose fracionada e 2,4 milhões a
padrão, em 15 municípios. Até o momento, a campanha de vacinação no estado da Bahia permanece
para a data prevista anteriormente: entre 19 de fevereiro e 9 de março. Na Bahia, 2,5 milhões de
pessoas serão vacinadas com a dose fracionada e 813 mil com a dose padrão em oito municípios.
“A estratégia de fracionamento da vacina é recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
quando há aumento de epizootias e casos de febre amarela silvestre de forma intensa, com risco de
expansão da doença em cidades com elevado índice populacional e que não tinham recomendação
para vacinação anteriormente. A dose fracionada tem mostrado a mesma proteção que a dose
padrão. Estudos em andamento continuarão a avaliar a proteção posterior a esse período. A única
diferença está no volume. A dose padrão (0,5 Ml) protege por toda a vida, enquanto a dose
fracionada (0,1 Ml) protege por pelo menos doze meses, segundo estudo realizado pelo Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos (Biomanguinhos/Fiocruz)”, afirma o explica o pediatra e homeopata
Moises Chencinski (CRM-SP 36.349).
Segundo Chencinski, que é editor do BLOG PEDIATRA ORIENTA da Sociedade de Pediatria de São
Paulo, “a busca por informações sobre a vacinação contra a febre amarela, bem como sobre a
vacinação fracionada é crescente e intensa nos últimos dias, tanto por meio das redes sociais,
quanto presencialmente. Buscando orientar, da melhor maneira, as famílias, a Sociedade de
Pediatria de São Paulo, por meio do seu Departamento de Imunizações, produziu um documento,
listando as principais dúvidas das famílias sobre a vacinação contra a febre amarela”.
A seguir, o médico destaca alguns pontos centrais do documento, esclarecendo as principais dúvidas
sobre o tema presentes nas redes sociais nos últimos dias. Confira:
• O que é a febre amarela silvestre (FAS)?
Febre amarela silvestre é um termo que se refere ao ciclo de transmissão da doença, que se
caracteriza pelos atores que participam da transmissão, sendo eles os primatas não humanos PNH
(macacos), tendo os mosquitos silvestres como transmissores (vetores). O termo é útil para diferir a
Febre Amarela Urbana (FAU), circunstâncias em que os atores da transmissão se modificam com a
participação do homem como hospedeiro principal e os mosquitos de hábitos urbanos como
principais vetores na transmissão, como o Aedes aegypti. Essa forma de transmissão não é
registrada no Brasil desde 1942, embora permaneça como importante ameaça ainda nos dias de hoje.
• Como a doença pode ser evitada?
A melhor forma de evitar é por meio da vacinação. A vacina está disponível durante todo o ano nas
unidades de saúde e deve ser administrada pelo menos 10 dias antes do deslocamento para áreas de
risco, principalmente, para os indivíduos que são vacinados pela primeira vez.

• Que lugares constituem áreas de risco?
No Brasil, a vacinação é recomendada para as pessoas que residem ou que se deslocam para os
municípios que compõem a Área Com Recomendação de Vacinação. No entanto, as áreas
consideradas de maior risco de exposição são os locais de matas, florestas, rios, cachoeiras, parques
e o meio rural que, em geral, abriga vírus, hospedeiros e vetores naturalmente, aumentado o risco
de exposição ao ciclo natural da doença.
• Que época do ano a doença é mais comumente registrada?
A série histórica da doença no Brasil tem demonstrado maior frequência de ocorrência de casos
humanos nos meses de dezembro e maio, como um padrão sazonal. Esse fato ocorre principalmente
no verão, quando a temperatura média aumenta na estação das chuvas, favorecendo a reprodução e
proliferação de mosquitos (vetores) e, por consequência o potencial de circulação do vírus.
•Em que horário do dia há maior risco de ser picado pelo mosquito vetor?
Os vetores silvestres têm hábitos diurnos, realizando o repasto sanguíneo durante as horas mais
quentes do dia, sendo os vetores dos gêneros Haemagogus e Sabethes, geralmente, mais ativos
entre as 9h e 16h da tarde.
•Qualquer pessoa está em risco de contrair febre amarela silvestre?
Sim. Qualquer pessoa não vacinada, independentemente da idade ou sexo, que se exponha em áreas
de risco e/ou com recomendação de vacina.
•Quanto tempo leva para que a doença se torne aparente?
O período de incubação é, geralmente, de três a seis dias após o contato com o vírus. Em situações
esporádicas, esse tempo pode ser maior com até 10 a 15 dias.
• Quais os sintomas da doença?
Os sintomas iniciais da febre amarela incluem o início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça,
dores nas costas, dores no corpo, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maioria das pessoas
melhora após os sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% dos casos apresenta um breve período
de melhora dos sintomas e, então, desenvolvem uma nova fase mais grave da doença. Em casos
graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos
olhos), hemorragia (especialmente a partir do trato gastrointestinal) e, eventualmente, choque e
insuficiência de múltiplos órgãos. Cerca de 20-50% das pessoas que desenvolvem a forma grave da
doença podem morrer.
• O que você deve fazer se apresentar os sintomas?
Depois de identificar sintomas em pessoas com histórico de exposição compatível com a febre
amarela silvestre, deve-se procurar um médico na unidade de saúde mais próxima e informar sobre
qualquer viagem ou atividade de risco em até 15 antes do início dos sintomas. A observação da
morte de macacos, picadas de mosquitos nos lugares de exposição devem ser informadas aos
médicos e enfermeiros, assim como o histórico do uso (ou não) da vacina contra a febre amarela.
• Como a febre amarela silvestre é tratada?
Não há tratamento específico contra a doença. O médico deve tratar os sintomas, como dores no
corpo e cabeça, com analgésicos e antitérmicos. Salicilatos devem ser evitados (AAS e Aspirina),
pois o uso pode favorecer manifestações hemorrágicas. O médico deve estar alerta para quaisquer
indicações de agravamento do quadro clínico.
• Qual é a diferença entre a febre amarela silvestre (FAS) e febre amarela urbana (FAU)?
Febre Amarela Silvestre ocorre nas matas e os principais atores desse ciclo de transmissão são os
mosquitos silvestres dos gêneros Haemagogus e Sabethes, que contraem o vírus dos macacos e os

transmitem aos hospedeiros susceptíveis. Já na febre amarela urbana, mudam os atores do ciclo de
transmissão e o homem passa a ser o hospedeiro principal, sendo o Aedes aegypti, o principal vetor.
A diferença entre elas (FAS e FAU) é o vetor e o hospedeiro principal. Na cidade, a doença é
mantida num ciclo de transmissão entre o homem e o Aedes aegypti, como ocorre na dengue. Desde
1942, o Brasil não registra casos de febre amarela de transmissão urbana.
• A febre amarela silvestre é contagiosa?
A doença não é contagiosa, ou seja, não há transmissão de pessoa a pessoa e de animais às pessoas.
É transmitida somente pela picada de mosquitos infectados com o vírus da febre amarela.
• Como se previne a doença FA?
A principal forma de prevenção da FA é por meio da vacinação. Recomenda-se que outras medidas
de proteção individual sejam adotadas, principalmente para quem tem alguma contraindicação para
receber a vacina como: usar repelente de insetos, de acordo com as indicações do produto; proteger
a maior extensão possível de pele, através do uso de calça, compridas, blusas de mangas compridas
e sem decotes, de preferência largas, não coladas ao corpo, meias e sapatos fechados; evitar, na
medida do possível, o deslocamento para áreas rurais e, principalmente, adentrar em matas, seja a
trabalho ou a turismo; passar o maior tempo possível em ambientes refrigerados, uso de
mosquiteiros e telas nas janelas. Atenção às crianças menores de 9 meses de idade, pois elas não
irão receber a vacina, portanto devem utilizar repelente de acordo com as orientações de faixa etária
de cada produto, bem como utilizar mosquiteiros e permanecer em ambiente protegido.
• Quais os tipos de repelentes existentes que podem ser empregados preventivamente?
Produtos contendo DEET, icaridina, óleo de eucalipto ou IR3535 oferecem proteção contra picadas
de mosquito, com eficácia e duração de ação variadas e indicações específicas. Os produtos à base
de DEET têm duração de ação de aproximadamente 2 a 5 horas, dependendo da sua concentração.
Os produtos à base de IR3535 duram cerca de 4 horas após a sua aplicação. Os produtos à base de
icaridina têm duração de ação de 5 a 10 horas, dependendo da concentração utilizada.
• Crianças e gestantes podem usar todos os tipos de repelentes ou existem indicações
específicas?
No Brasil, os repelentes podem ser usados da seguinte forma:
1.O IR3535 e a icaridina podem ser usados em crianças acima de 6 meses, adolescentes e adultos,
podendo ser usados em gestantes;
2.O DEET pode ser usado em crianças acima de 2 anos de idade, podendo também ser usado em
gestantes.
• Como os vários tipos de repelentes devem ser usados?
Aplique os repelentes apenas nas superfícies expostas e nas roupas. Evite utilizar o repelente nas
áreas embaixo da roupa. Nunca use repelentes em ferimentos, áreas da pele irritadas ou cortes. Não
aplique sobre os olhos ou boca. Quando utilizar sprays, não aplique diretamente sobre o rosto –
aplique nas mãos primeiro e depois esfregue com cuidado no rosto. Não permita que as crianças
manipulem e apliquem o produto. Aplique primeiro nas mãos e, em seguida, aplique na pele da
criança. Apesar do maior risco de picadas de mosquitos ocorrer no crepúsculo ou ao amanhecer, as
picadas podem ocorrer em qualquer momento do dia.
• Qual é a vacina contra a febre amarela utilizada no país e oferecida pelo SUS?
Desde 1937, a vacina utilizada no Brasil, é composta de vírus vivo atenuado, contendo subcepa
17DD do vírus da febre amarela, cultivado em ovos de galinha embrionados livres de germes
patogênicos. É produzida no Brasil, pelo Laboratório Bio-Manguinhos, da Fundação Oswaldo
Cruz/Fiocruz, do Ministério da Saúde, credenciado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

• A vacina provoca algum tipo de reação? A reação à vacina pode ser grave?
A vacina febre amarela é de maneira geral bem tolerada. A partir do 3º-4º, podemos observar, em
aproximadamente 2%-5% dos vacinados, febre, dor de cabeça, dores musculares, dores de cabeça,
náuseas, vômitos, dentre outros sintomas. Para controle destes eventos, quando necessário, poderão
ser usados analgésicos como o paracetamol ou a dipirona. Eventos adversos graves (reações
anafiláticas, doença viscerotrópica e doença neurológica) raramente são associados à vacina. No
Brasil, entre 2007 e 2012, foram relatados apenas 1 evento adverso grave em cada 250.000 doses
administradas.
• O que é dose fracionada da vacina febre amarela?
É a utilização de um quinto (1/5) de uma dose padrão (0,5 mL) da vacina febre amarela (VFA), ou
seja, 0,1mL. Retira-se do frasco da vacina uma dosagem menor do que a que é habitualmente
utilizada. No entanto, a proteção e a segurança da dose fracionada é a mesma do que a dose padrão.
• Qual é a diferença da dose fracionada para a dose padrão?
A diferença está na dosagem e no tempo de proteção. Na dose padrão, será aplicada 0,5 mL da
vacina febre amarela, enquanto na dose fracionada será aplicada 0,1 mL. O tempo de proteção da
dose padrão é para toda a vida, já a dose fracionada tem duração de pelo menos 12 meses. Estudos
em andamento continuarão a avaliar a proteção posterior a esse período.
• Qual a via de administração da vacina febre amarela, dose fracionada?
Via subcutânea.
• O que especialistas dizem a respeito da dose fracionada?
A Organização Mundial da Saúde, em julho de 2016, revisou evidências existentes que
demonstraram que o uso da dose fracionada da vacina de febre amarela proporciona proteção
contra a doença similar a observada com o uso da dose padrão. Portanto, uma dose fracionada de
1:5, definida como 0,1mL foi recomendada para a utilização (dose padrão consiste de 0,5mL).
• Qual é a validade da dose fracionada?
Estudos realizados por Bio-Manguinhos/Fiocruz apontam a presença de anticorpos contra febre
amarela, após 8 anos, semelhante ao observado com a dose padrão neste mesmo período. Estudos
em andamento continuarão a avaliar a proteção posterior a esse período. Na revisão de estudos
sobre a utilização da dose fracionada, a OMS constatou não haver inferioridade na resposta imune,
mas estudos e recomendações apontam para uma proteção segura, por enquanto, por pelo menos 12
meses.
• Quando a dose fracionada da vacina febre amarela deve ser utilizada?
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a utilização da dose fracionada em situações de
surtos, quando existe o risco de expansão da doença em cidades com elevado contingente
populacional e que exigem intensificação das estratégias de vacinação em curto período de tempo.
• Por que a dose fracionada da vacina febre amarela deve ser utilizada?
O uso de doses fracionadas é a melhor maneira de ampliar o suprimento de vacinas e proteger o
maior número possível de pessoas, impedindo, portanto, a propagação da febre amarela em
situações de emergência.
• Quem deverá passar por uma avaliação dos serviços de saúde tanto para receber a dose
padrão como a fracionada?
1.Idosos;
2.Pessoas que terminaram tratamento de quimioterapia e radioterapia;
3.Pessoas com doenças hematológicas (do sangue), renais e hepáticas;

4 Grávidas;
5.Pessoas em uso de corticoide.

• Quem não pode tomar a vacina?
1.Crianças menores de 9 meses de idade;
2.Mulheres amamentando crianças menores de 6 meses de idade;
3.Pessoas com alergia grave ao ovo;
4.Pessoas que vivem com HIV e que tem contagem de células CD4 menor que 350;
5.Pessoas em de tratamento com quimioterapia/ radioterapia;
6.Pessoas portadoras de doenças autoimunes;
7.Pessoas submetidas a tratamento com imunossupressores (que diminuem a defesa do corpo).
• Quem são as pessoas que devem receber a dose padrão da VFA?
1.Pessoas que vivem com HIV e que tem contagem de células CD4 maior que 350;
2.Pessoas que terminaram tratamento de quimioterapia e radioterapia;
3.Pessoas com doenças hematológicas (do sangue);
4.Grávidas;
5.Crianças de 9 meses a menores de 2 anos de idade;
6.Viajantes internacionais também receberão a dose padrão, uma vez que o Regulamento Sanitário
Internacional (RSI) ainda não autorizou a utilização da dose fracionada para a emissão do
Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP). Deverá ser apresentado no ato da
vacinação, comprovante de viagem (boleto de passagem área ou hotel, convite para participação em
eventos internacionais, entre outros) para países que exijam o CIVP para entrada no país.
• Quem são as pessoas que devem receber a dose fracionada da VFA?
Todas as pessoas, a partir de 2 anos de idade, sem comprovação de vacinação, inclusive idosos e
indígenas, exceto aquelas com alguma contraindicação ou com recomendação de receber a dose
padrão.
• As pessoas que receberão a dose fracionada receberão o Certificado Internacional de
Vacinação e Profilaxia (CIVP)?
Não, pessoas que irão viajar para países para que exijam o CIVP para entrada no país deverão
receber uma dose padrão, pois somente essa é válida e dá direito à emissão do CIVP. Deverá ser
apresentado no ato da vacinação, comprovante de viagem (boleto de passagem área ou hotel,
convite para participação em eventos internacionais, entre outros) para países que exijam o CIVP
para entrada no país.
• A pessoa residente em município sem recomendação para vacinação contra febre amarela
e que irá se deslocar para uma área onde está ocorrendo vacinação contra febre amarela
com dose fracionada, deverá receber a dose fracionada ou dose padrão antes da viagem?
A indicação de vacinação deverá ser feita para locais onde há ocorrência de casos humanos ou
epizootias. Nessa situação deverá receber a dose padrão, 10 dias antes da viagem. Em alguns
municípios apesar de não estar ocorrendo a circulação ativa do vírus de febre amarela, a vacinação
está sendo feita de forma preventiva e nessa situação não há necessidade de vacinação.
• A pessoa residente no município onde está ocorrendo vacinação contra febre amarela
com dose fracionada e que irá se deslocar para uma área com recomendação para
vacinação (ACRV) deverá receber a dose fracionada ou dose padrão antes da viagem?
Depende do grupo que ela está inserida haverá a recomendação de receber a dose padrão ou a
fracionada.

• Como serão identificadas as pessoas que receberem a dose fracionada da VFA?
O Ministério da Saúde disponibilizará aos estados etiquetas adesivas para a identificação da dose
fracionada administrada. Esta etiqueta deve ser preenchida e fixada na Caderneta de Vacinação.
• Existe um maior risco de ocorrência de eventos adversos com uma dose fracionada da
vacina?
A composição da dose fracionada é a mesma da vacina de dose padrão e é tão segura e eficaz quanto
a primeira. Não há evidências de aumento de eventos adversos ao usar uma dose fracionada.
• Como deve ser realizado o registro da dose fracionada?
Deve ser realizado nominalmente, por meio de formulário próprio, a ser utilizado pelos serviços de
saúde do SUS. As informações contidas neste, devem ser digitadas exclusivamente no Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) por meio do site
http://sipni.datasus.gov.br para quem utiliza SIPNI online ou por meio do SIPNI desktop.
• Depois de quanto tempo após receber a vacina da febre amarela, eu posso doar sangue?
A doação de sangue só poderá ser feita após 28 dias do recebimento da vacina, com isso, o doador
poderá procurar o serviço de hemoterapia para realizar a doação antes de receber a vacina.
Fonte: http://www.drmoises.com.br

