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Surto de Febre Amarela no Brasil e Risco para os Países da União Europeia/ Espaço 
Económico Europeu (UE/EEE) 

                            

Durante o meu estágio em Saúde Publica, foi-me proposta a 

apresentação e discussão de um artigo sobre um surto de Febre 

Amarela a decorrer no Brasil: “Rapid Risk Assessment - Outbreak of 

yellow fever in Brazil - Second update, 18 January 2018”.1 Esta 

publicação, elaborada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de 

Doenças, pretendia avaliar o risco de transmissão e importação de Febre 

Amarela para os países da EU/EEE, entre os quais Portugal se inclui e daí 

a relevância deste tema.  

A Febre Amarela é uma doença viral hemorrágica aguda e 

potencialmente fatal.2 O vírus da Febre Amarela é um vírus RNA (vírus 

que tem ácido ribonucleico como material genético), pertencente ao género Flavivirus, sendo transmitido ao 

Homem por mosquitos infetados dos géneros Aedes, Haemagogus e Sabethes. Estes mosquitos (que 

funcionam como um vetor para o vírus) vivem em diferentes habitats, levando à existência de três tipos de 

ciclos de transmissão: Febre Amarela Silvática (onde participam mosquitos que vivem em zonas de floresta), 

Febre Amarela Urbana (com mosquitos das zonas das habitações) e Febre Amarela Intermédia (onde 

existem mosquitos de ambos os habitats). De referir que primatas não humanos (principalmente macacos) 

constituem o principal reservatório de Febre Amarela. 2,3 

Surto de Febre Amarela no Brasil 1 

O surto de Febre Amarela 2016/2017 no Brasil foi declarado em setembro de 2017. Os dados relativos a este 

surto podem ser consultados no artigo referido e na apresentação.  

Em 2017/2018, verificou-se o ressurgimento de novos casos. De referir que os prováveis locais de infeção de 

todos os casos humanos confirmados eram áreas com casos documentados em primatas não humanos.  

O facto de se verificar um número relativamente elevado de epizootias entre primatas não humanos no 

período de setembro e dezembro de 2017 (que corresponde um período de menor atividade vetorial), 

poderá indicar uma circulação viral contínua entre humanos e primatas não humanos e, portanto, um risco 

para as populações humanas.  

Para além disso, em dezembro de 2017, primatas não humanos infetados foram encontrados na 

proximidade das regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. Ora, a deteção destes casos de 

primatas não humanos mais perto dos centros da cidade, juntamente com facto de estar presente uma alta 
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densidade de mosquitos Aedes aegypti no Brasil, aliada à existência de uma cobertura de vacinação 

subótima em algumas áreas, foi motivo de grande preocupação (em particular a partir do início de dezembro 

de 2017, altura de início de maior atividade do mosquito). Todo este cenário leva a uma maior probabilidade 

de ciclos peri-urbanos ou urbanos de transmissão da Febre Amarela, o que aumenta significativamente o 

número de pessoas potencialmente expostas. 

Risco de Transmissão e Importação do Vírus para os Países da EU/EEE 1 

Desde janeiro de 2017, já foram identificados três casos de Febre Amarela entre os viajantes da UE/EEE não 

vacinados: um caso que regressou da Bolívia (janeiro de 2017), um caso do Suriname (março de 2017) e um 

outro do Brasil, mais especificamente dos arredores da cidade de São Paulo (janeiro de 2018). Se 

compararmos com o período entre 1999 e 2016, em que se verificaram seis casos de Febre Amarela 

associados a viagem de entre os viajantes da UE/EEE, podemos constatar uma maior circulação do vírus da 

Febre Amarela na América do Sul, em 2017. 

Mas então qual é o risco para os países da EU/EEE? Segundo os autores, o risco quer de importação de Febre 

Amarela quer de posterior transmissão para estes países é atualmente muito baixo. Em primeiro lugar, o 

risco de importação é baixo porque a maioria dos viajantes provavelmente será imunizada. No entanto, a 

verdade é que importação continua a ser possível através de viajantes que regressam infetados, conforme já 

foi demonstrado. Além disso, o estabelecimento do ciclo urbano da transmissão da Febre Amarela no Rio de 

Janeiro e São Paulo (já referido) aumenta o número de viajantes expostos e a probabilidade de importação 

para países da UE/EEE.  

Quanto ao risco de transmissão após a introdução por um viajante infetado, este é também atualmente 

considerado muito baixo, pois as condições climáticas durante a altura de inverno na UE/EEE continental não 

são favoráveis à atividade vetorial do mosquito. 

Conselhos para Viajantes da UE/EEE e Profissionais de Saúde 

Feita esta avaliação, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças deixa algumas recomendações 

quer para os viajantes assim como para os profissionais de saúde.  

Desta forma, para os cidadãos da UE/EEE que viajam para ou vivem em áreas com risco de Febre Amarela, 

no Brasil e outros países da América do Sul, os principais conselhos passam pela vacinação (de acordo com 

as recomendações da OMS) e por medidas que evitem as picadas de mosquitos (uso de repelentes, uso de 

roupas adequadas para reduzir as picadas de mosquito; dormir em compartimentos protegidos com 

mosquiteiras, optar por alojamento com ar condicionado). 1,2,3. De ser tido em conta que a vacinação é a 
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medida mais eficaz para prevenir a doença e que as medidas de proteção contra a picada de mosquitos são 

complementares. 2  

No caso específico dos países e territórios ultramarinos da UE e regiões ultraperiféricas onde o Aedes 

aegypti está estabelecido ou foi introduzido, a vacinação contra a Febre Amarela também deve ser 

considerada para os viajantes provenientes do Brasil, a fim de reduzir o risco de importação de casos. 1 

Já os médicos e outros profissionais de saúde devem dispor de informação atualizada sobre as áreas com 

transmissão contínua da Febre Amarela e devem considerar a Febre Amarela como um diagnostico 

diferencial de doença em relação aos viajantes não vacinados que regressam de áreas de risco. 1   

Neste sentido, a Direção Geral de Saúde emitiu uma Orientação que recomenda que perante um doente que 

apresente critérios clínicos (febre e pelo menos um dos seguintes: icterícia ou hemorragia generalizada) e 

epidemiológicos (viagem, na semana anterior, a uma região onde se registem ou se presuma que ocorrem 

caos de Febre Amarela) o médico deve colocar a hipótese de diagnóstico de Febre Amarela e proceder à sua 

notificação imediata. 3,4 

Febre Amarela em Portugal  

Segundo a Direção Geral de Saúde, em Portugal, desde 1986, data de início da notificação de Febre Amarela, 

não foram notificados quaisquer casos autóctones. Apesar de o mosquito Aedes aegypti estar presente na 

Ilha da Madeira, também não se verificaram casos importados ou autóctones de Febre Amarela nesta 

região. 2 
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Ana Isabel Cardoso Maduro, Médica Interna do Ano Comum 

https://www.cdc.gov/yellowfever/index.html
https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_db1a77cfcaaa43cb8de89c3b37a424d4.pptx?dn=Outbreak+of+yellow+fever+in+Brazil.pptx

