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Resumo da situação nas Américas
Em 2021, três países da Região das Américas (Brasil, Peru e Venezuela) notificaram casos 
confirmados de febre amarela. Em 2020, dois países da Região das Américas notificaram 
casos confirmados de febre amarela: Bolívia e Peru. 

Um resumo da situação dos países que notificaram casos confirmados de febre amarela 
em 2021 é fornecido a seguir. 

A reemergência do vírus da febre amarela tem sido relatada na região extra-amazônica 
do Brasil desde 2014. A expansão da área histórica de transmissão da febre amarela para 
áreas anteriormente consideradas sem risco resultou em duas ondas de transmissão (Figura 
1) – uma durante o período sazonal de 2016-2017, com 778 casos humanos confirmados 
incluindo 262 mortes, e outra durante o período sazonal de 2017-2018, com 1.376 casos hu-
manos confirmados, incluindo 483 mortes. Consequentemente, o Brasil mudou suas áreas 
recomendadas de vacinação contra a febre amarela de modo a incluir todo o País.

Durante o período sazonal (2020-2021) entre julho de 2020 e abril de 2021, um total de 
287 casos humanos suspeitos foram notificados, dos quais 8 (3,4%) foram confirmados, 47 
(16%) estão sob investigação e 235 (82%) foram descartados. Todos os casos confirmados, 
incluindo três casos fatais, foram notificados no estado de Santa Catarina. Do total de ca-
sos confirmados, estavam na faixa etária de 34 a 61 anos e quatro casos sem histórico de 
vacinação.

Durante o período de monitoramento atual (1º de julho a 27 de setembro de 2021), foram 
notificados 17 casos humanos suspeitos de febre amarela, dos quais um foi confirmado no 
estado do Pará e dois permanecem sob investigação. O caso confirmado foi notificado 
no dia 21 de julho, em um homem de 21 anos, residente no município de Afua, no estado 
do Pará.

O número de casos notificados no período sazonal de 2020-2021 é significativamente me-
nor do que os totais observados nos dois períodos anteriores, quando o número de casos 
excedeu os registros sazonais estabelecidos várias décadas antes. Em novembro de 2020, 
foi notificado um novo corredor de transmissão na Região Sul, com epizootias notificadas 
em primatas não humanos (PNH) nos estados do Paraná e de Santa Catarina, seguindo 
uma rota em direção ao Rio Grande do Sul (Figura 2), com a possibilidade de atingir países 
limítrofes como Argentina e Paraguai.
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Após um aumento da transmissão da febre amarela em Santa Catarina em dezembro de 
2020, a fronteira com o estado do Rio Grande do Sul foi afetada em janeiro de 2021, e, em 
fevereiro de 2021, foram notificados casos nas mesorregiões da Grande Florianópolis e no 
sul de Santa Catarina. O modelo de corredor ecológico utilizado durante o surto de 2016-
2018 foi atualizado. Assim sendo, novas rotas e novos municípios foram definidos como 
prioritários para as atividades de vigilância e imunização.

Epizootias confirmadas de febre amarela na região Centro-Oeste em setembro de 2020 
alertaram as autoridades para o risco de disseminação para novas áreas. Estudos genô-
micos indicaram uma linhagem do vírus diferente daquela que ressurgiu na região extra-
-amazônica a partir de 2014 e causou os surtos nas Regiões Sudeste e Sul nos últimos anos. 
Esse achado indicou uma nova introdução do vírus proveniente da região amazônica 
(endêmico). 

No período sazonal de 2020-2021, a maior parte das epizootias confirmadas (88%) foi no-
tificada na Região Sul do país (191/218), seguida da Região Centro-Oeste (24/218), da 
Região Sudeste (2/218) e da Região Norte (1/218). Em março de 2021, foi confirmada no 
estado do Acre uma epizootia de febre amarela entre os PNH.

Durante o período de monitoramento atual (1° de julho a 27 de setembro de 2021), foi noti-
ficado um total de 198 epizootias entre os PNH, das quais 10 foram confirmadas para febre 
amarela e 28 ainda estão sob investigação. Foram notificadas epizootias confirmadas nos 
estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Figura 1. Distribuição dos casos confirmados de febre amarela humana por semana 
epidemiológica (SE). Brasil, SE 46 de 2016 à SE 39 de 2021
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Fonte: Dados publicados pelo Ministério da Saúde do Brasil e reproduzidos pela OPAS/OMS.
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Figura 2. Distribuição de casos humanos confirmados. Brasil, 2016 a 2021 (até a SE 39 2021)
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Fonte: Dados publicados pelo Ministério da Saúde do Brasil e reproduzidos pela OPAS/OMS.

No Peru, entre a SE 1 e a SE 37 de 2021, foi notificado um total de 14 casos de febre ama-
rela, dos quais 10 foram confirmados e 4 casos prováveis   permanecem sob investigação. 

Dos 14 casos notificados até a SE 37 de 2021, 85% (12/14) são do sexo masculino, 43% são 
adultos jovens entre 18 e 57 anos e nenhum tinha histórico de vacinação. Além disso, sete 
mortes ocorreram entre os casos notificados nos departamentos de Puno(4), San Martín (2) 
e Loreto(1).

Nos últimos seis anos (2016-2021), foi notificado um total de 111 casos de febre amarela, 
incluindo 41 mortes, no Peru. Do total, 103 casos foram confirmados e 8 foram classificados 
como prováveis. 

Na Venezuela, durante a SE 39 de 2021, foram notificados sete casos de febre amarela, 
todos  confirmados laboratorialmente pela técnica de Reação em Cadeia da Polimerase 
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(PCR) no Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. Do total, três eram assintomáticos 
e quatro desenvolveram sinais e sintomas durante a SE 38 de 2021. O provável local de 
infecção dos casos confirmados foi a localidade de Carapal, uma freguesia rural situada 
ao sul do município de Maturín. O primeiro caso relatado é de uma gestante de 16 anos 
com histórico de vacinação, que sofreu aborto no momento da detecção. Dos seis casos 
restantes, cinco são do sexo masculino com idade variando entre 24 e 82 anos, todos sem 
histórico de vacinação. Até o momento, nenhum óbito foi relatado entre os casos confir-
mados (Figura 3).

Além disso, entre a SE 32 e a SE 39 de 2021, foi relatado um total de dez epizootias entre pri-
matas não humanos (PNH) na Venezuela — sete no estado de Monagas e três no estado 
de Anzoátegui. Duas das epizootias notificadas no estado de Monagas foram confirmadas 
laboratorialmente no Laboratório de Referência Nacional (LNR), e oito foram confirmadas 
por vínculo epidemiológico. Foram identificadas epizootias confirmadas a 35 km e 150 km 
da área urbana de Maturín. 

Figura 3. A distribuição confirmou casos humanos. Venezuela, 2002 a 2021 (até a SE 39 2021)

Fonte: Dados fornecidos pelos Pontos Focais Nacionais do Regulamento Sanitário Internacional da Venezuela e reproduzidos 
pela OPAS/OMS.
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Aconselhamento para as autoridades nacionais 
A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) 
incentiva os estados-membros com áreas de risco de febre amarela a continuarem seus 
esforços para imunizar as populações em risco e a tomarem as medidas necessárias para 
manter os viajantes informados e vacinados antes de viajar para áreas onde a vacinação 
contra a febre amarela é recomendada.

As recomendações para viajantes internacionais com relação à vacinação contra a febre 
amarela estão disponíveis em: http://www.who.int/ith/en/.

As orientações referentes a diagnóstico laboratorial e vacinação são as mesmas publica-
das na Atualização Epidemiológica da OPAS/OMS de 7 de dezembro de 20181. 

Fontes de informações
 y Relatório do Ponto Focal Nacional (NFP) do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) 

do Brasil fornecido por e-mail à OPAS/OMS.
 y Ministério da Saúde, Brasil. Boletins epidemiológicos de febre amarela. Disponível em 

português em: https://bit.ly/3izoTBU
 y Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, Brasil. Boletim Epidemiológico de 

Febre Amarela. Disponível em: https://bit.ly/2YrcWY2
 y Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, Brasil. Boletim Epidemiológico de Febre 

Amarela. Disponível em: https://bit.ly/3De4mdX
 y Relatório do Ponto Focal Nacional (NFP) do Regulamento Sanitário Internacional do 

Peru (RSI) fornecido por e-mail à OPAS/OMS.  
 y Ministério da Saúde do Peru. Sala de situação para análise da situação de saúde: Febre 

amarela. Disponível em: https://bit.ly/2LbENzV
 y Relatório do Ponto Focal Nacional (NFP) do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) 

da Venezuela enviado por e-mail à OPAS/OMS.  

Links relacionados
OPAS/OMS. Febre amarela. Disponível em: https://bit.ly/2sHAfcL.

OPAS/OMS. Diagnóstico laboratorial da infecção pelo vírus da febre amarela. Disponível 
em: https://bit.ly/2zuEwE0.

OPAS/OMS. Requisitos para o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (ICVP, 
do inglês International Certificate of Vaccination or Prophylaxis) com comprovante de va-
cinação contra febre amarela. Disponível em: https://bit.ly/2sGvnnV.

1 Citação sugerida: Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde. Atualização 
epidemiológica febre amarela, 6 de outubro de 2021. Brasilia, D.F.: OPAS/OMS, 2021

© Organização Pan-Americana da Saúde 2021.  
Alguns direitos reservados. Esta obra está disponível sob a licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

http://www.paho.org/
http://www.who.int/ith/en/
https://bit.ly/3izoTBU
https://bit.ly/2YrcWY2
https://bit.ly/3De4mdX
https://bit.ly/2LbENzV
https://bit.ly/2sHAfcL
https://bit.ly/2zuEwE0
https://bit.ly/2sGvnnV
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo

	_Hlk84419917
	_Hlk531364968



