
 

  

 

 

 

 

 

 

 

VACINA CONTRA FEBRE AMARELA  
 

INFORMATIVO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
 

30/01/2018 
 
 
 

Autores: Dra. Karen Mirna Loro Morejon 
Dra. Lessandra Michelin (Coordenadora do Comitê de Imunizações da SBI) 

   Dra. Leticia Chamma Lastoria 
Dr. Munir Akar Ayub 
Dra. Rosana Richtmann 

 

 
 

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda transmitida por vetores artrópodes 

e causada por um vírus do gênero Flavivirus, família Flaviviridae.  A transmissão ocorre pela 

picada de mosquitos infectados, em dois ciclos epidemiológicos: ciclo silvestre e urbano. No ciclo 

silvestre o vírus é transmitido pelos vetores dos gêneros Haemagogus e Sabethes e os macacos 

(primatas não-humanos) são os principais reservatórios, sendo o homem um hospedeiro acidental. 

No ciclo urbano, a transmissão ocorre pelos vetores do gênero Aedes, e o homem é único 

hospedeiro.  

A introdução da vacina contra a febre amarela no país em ocorreu em 1937, objetivando o 

intenso combate ao vetor através da imunização em massa, que em 1942 resultou na eliminação 

da doença nas áreas urbanas. A partir dessa data, a febre amarela urbana (transmitida por Aedes 

aegypti) não foi mais registrada e o ciclo de transmissão silvestre passou a predominar com 

registros de epidemias no Brasil. 

 Nos surtos de febre amarela silvestre ocorridos nas últimas décadas, observou-se um 

caráter dinâmico com expansão da circulação viral a partir da área endêmica (região Amazônica) 

para regiões leste e sul do país.  Há vários fatores que favorecem a modificação de 

epidemiologia: evidências da circulação viral, modificação de ecossistemas, corredores 

ecológicos, trânsito de pessoas, tráfico de animais silvestres e cobertura vacinal em áreas de 

risco. Desde 2014, o vírus reemergiu no Centro-Oeste brasileiro, e tem produzido surtos com 

elevado número de casos e óbitos sobretudo na região Sudeste, apresentando um número 

significativo de óbitos até janeiro de 2018. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

A forma mais eficaz de evitar a febre amarela é por meio da vacinação. A vacina contra 

febre amarela elaborada com vírus vivo atenuado, na dose 0,5 mL com aplicação subcutânea,  é 

segura e eficaz a partir dos 9 meses de idade. A imunização  de rotina é recomendada a 

residentes de áreas endêmicas e viajantes que se deslocam para esses locais, desde que não 

apresentem contraindicações (Quadro 1).  

Em situações de risco da expansão da febre amarela silvestre para cidades com elevado 

contingente populacional, exigindo a realização de intensificação vacinal em curto prazo de 

tempo com possibilidade de escassez da vacina, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda o uso de dose fracionada 0,1 mL em caráter temporário como estratégia de bloqueio 

da doença (Quadros 6 e 7). Devido a essa recomendação diferenciada, esse documento destina-se 

a orientar os profissionais quanto a vacinação de rotina com dose padrão e a vacinação de 

campanha com a dose fracionada, bem como a operacionalização dessa estratégia.  

 

1. Vacinação de rotina com dose padrão 

Desde 10 de abril de 2017, o Ministério da Saúde por meio da Coordenação-Geral do 

Programa Nacional de Imunizações, do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, 

da Secretaria de Vigilância em Saúde (CGPNI/DEVIT/SVS)  adotou como estratégia de vacinação a 

recomendação da OMS utilizando dose única a partir dos 9 meses de idade, conforme quadro 1, 

que descreve a recomendação da vacinação de rotina. 

A imunogenicidade da vacina de febre amarela é alta, com soroconversão de 97,5% em 

adultos, fortalecendo a ideia de que a dose de reforço é desnecessária. Os níveis adequados de 

anticorpos para proteção ocorrem após 7-10 dias da sua aplicação. No Brasil, a rede pública  

disponibiliza a vacina produzida por Biomanguinhos – Fiocruz (subcepa 17DD) , e na rede privada 

a vacina comercializada é a do laboratório Sanofi Pasteur (Stamaril®, cepa 17D-204) sendo ambas 

compostas de vírus vacinal amarílico vivo atenuado cultivado em ovo de galinha. 

 

Quadro 1. Recomendação para vacinação de rotina contra febre amarela: 

Indicação Orientação 

9 meses a 59 anos: residentes em áreas 
de recomendação, mesmo as 
temporárias, ou com epizootias, ou que 
se desloquem para elas 

Realizar 01 dose (0,5ml), desde que não apresentem 
contra indicação 

Viajantes de 9 meses a 59 anos: (países 
que exigem a vacina pelo Regulamento 
Sanitário Internacional) 

Realizar 01 dose (0,5ml) pelo menos 10 dias antes da 
viagem, desde que não apresentem contra indicação.  

Fonte: Adaptado de Norma Informativa n0 94, de 2017/CGPNI/DEVIT/SVS/MS. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Considerações para vacinação de rotina: 

 Crianças menores de 2 anos de idade não devem receber a vacina tríplice viral ou a 

tetravalente (sarampo-rubéola-caxumba-varicela) simultaneamente, devendo aguardar o 

intervalo mínimo de 30 dias entre essas vacinas e a vacina contra febre amarela. 

 A vacinação de gestantes e mulheres amamentando não é recomendada em áreas sem 

circulação viral. Mulheres que estão amamentando bebês menores de 6 meses de idade e 

para as quais a vacinação não pode ser postergada,  o aleitamento deve ser interrompido 

por 10 dias, período em que há risco de transmitir o vírus vacinal pelo leite e contaminar 

o lactente. A paciente pode fazer a ordenha do leite antes da aplicar a vacina, mantendo 

congelado por 28 dias em freezer ou congelador. 

 Primovacinação em adultos acima de 60 anos de idade devem ser avaliada 

individualmente analisando relação risco/benefício.  

 Em caso de contraindicação para viajantes, deve-se emitir o certificado de isenção da 

vacinação. Esse certificado permite a entrada de não vacinados nos países que exigem o 

Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP). 

 Pessoas vacinadas devem aguardar pelo menos quatro semanas após a vacinação para 

doar sangue e/ou órgãos. Importante estimular a doação de sangue prévia a imunização. 

 
 

 Eventos adversos: 

Os eventos adversos descritos pós-vacinação (EAPV) estão descritos no quadro 2. 

 

Quadro 2. Eventos adversos pós-vacinação (EAPV) contra a febre amarela. 

EAPV Descrição 
Intervalo 

pós-vacina 
Frequência 

do EAPV 
Conduta Revacinação 

Manifestações locais 
Dor, eritema, enduração 

por 1-2 dias 
1-2 dias 

2-4% 
Notificação 

de abscessos ou 
lesões extensas 

Não há 
contraindicação 

Manifestações gerais 
Febre, mialgia e cefaleia 

por 1-3 dias 
A partir do 

3o dia 
<4%  

 
Analgésicos e 
Antitérmicos 

Não há 
contraindicação 

Anafilaxia 

Urticária, sibilos, 
laringoespasmo, edema 
de lábio, hipotensão, 

choque 

30min a 2 
horas 

0,2: 
100.000  
doses  

 

Notificar e 
manejar 

Contraindicada 

Encefalite 
Febre, torpor, 

meningismo,paresia, 
convulsões 

7-21 dias 
0,4-0,8: 
100.000 
doses 

Notificar e 
avaliar 

diagnóstico 
diferencial 

Contraindicada 

Doença Viscerotrópica 
Aguda 

Síndrome icterico-
hemorrágica-renal 

Primeiros  
10 dias 

0,4: 100.000 
doses 

Notificar, 
cuidados 
intensivos 

Contraindicada 

Fonte: Adaptado de Febre amarela : guia para profissionais de saude / Ministerio da Saude, Secretaria de 
Atencao a Saude. – Brasilia : Ministerio da Saude, 2017. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Considerações:  

 A vacina reconstituída deve ser mantida em temperatura de 2°C a 8°C, 

preferencialmente a 5°C. Mantidas essas condições, o prazo de validade após 

reconstituição é de 6 horas. A aplicação subcutânea é realizada, de preferência, na 

região do deltoide, na face externa superior do braço. Se o indivíduo estiver febril, 

recomenda-se adiar a aplicação. 

 Alguns estudos publicados registraram aumento limitado e reversível de enzimas 

hepáticas nas duas primeiras semanas de vacinação, sem manifestações clínicas. 

 Outros eventos neurotrópicos relatados são síndrome de Guillain Barré, paralisia de Bell, 

mononeurite e doença autoimune com envolvimento de sistema nervoso central ou 

periférico. 

 A doença viscerotrópica aguda é caracterizada por quadro clínico semelhante à febre 

amarela selvagem com febre, astenia, mialgias, icterícia, oligúria, instabilidade 

cardiovascular, insuficiência renal, insuficiência respiratória, hemorragias e necrose 

hepática. 

 Estudos sobre eventos adversos sérios após a revacinação (dose de reforço) evidenciaram 

que  7% dos individuos, estavam recebendo a segunda dose da vacina. Dentre os que  

evoluiram para doença vicerotrópica, 3% haviam sido revacinados. Considerando tais  

riscos e a elevada imunogenicida após 20 anos de aplicação de  apenas uma dose da 

vacina (86%), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Centros de Controle e Prevenção 

de Doenças dos Estados Unidos (CDC) aboliram  a indicação da revacinação. Esses orgãos 

recomendam a revacinação para trabalhadores de saúde com alto risco de contaminação 

(profissionais de laboratório de pesquisa que manuseiam o virus), individuos 

imunossuprimidos, com imunidade recuperada, que irão ou permanecerão, em  área de 

risco e que receberam a primeira dose da vacina no periodo de imunossupressão. Da 

mesma forma as gravidas, que excepcionalmente receberam a vacina, devem ser 

revacinadas após a gravidez, respeitando-se as restrições do período de lactação. 

 
 

 Contraindicações para vacinação: 

 Crianças menores de 6 meses de idade; 

 Pessoas com imunodepressão grave por doença ou uso de medicação;  

 Pacientes HIV sintomáticos ou CD4 abaixo de 200 células/mm3 (crianças menores do que 

13 anos com <15%); 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Pacientes com neoplasias em quimioterapia ou radioterapia; 

 Pacientes que tenham apresentado doença neurológica desmielinizante no período de seis 

semanas após a aplicação de dose anterior da vacina; 

 Pacientes que realizaram transplante de órgãos em uso de terapia imunossupressora; 

 Pacientes que realizaram transplante de medula óssea devem ser avaliados, considerando 

o estado imunológico e o risco epidemiológico, respeitando-se o período mínimo de 24 

meses após o transplante; 

 Pessoas com história de reação anafilática comprovada relacionada a substâncias 

presentes na vacina. Se alergia a ovo de galinha e seus derivados, avaliar risco/benefício 

pela hipersensibilidade; 

 Pacientes com história pregressa de doenças do timo (miastenia gravis, timoma, casos de 

ausência de timo ou remoção cirúrgica). 

 

 Situações especiais 

a) Prevenção vacinal em pacientes imunodeprimidos 

Pacientes que farão uso de drogas imunossupressoras, o ideal é vacinar antes de iniciar o 

tratamento para que seja possível atingir a melhor eficácia e segurança das vacinas atenuadas. A 

indicação de vacinas com componentes vivos atenuados, como a da febre amarela, em pacientes 

imunodeprimidos continua sendo um tema controverso, sendo de modo geral, contraindicadas 

durante o tratamento imunossupressor. 

 

I. Pacientes reumatológicos 

A vacina contra febre amarela é contraindicada durante o tratamento imunossupressor 

em pacientes reumatológicos. Entretanto, é possível administrar a vacina contra febre amarela se 

a medicação for suspensa temporariamente. O tempo recomendado entre a descontinuidade 

desses medicamentos e classificação de graus de imunossupressão segundo medicamentos estão 

descritos nos Quadros 2 e 3. A introdução ou reintrodução das drogas imunossupressoras não deve 

ser em tempo inferior a quatro semanas após a administração da vacina. 

A Sociedade Brasileira de Reumatologia, em nota conjunta com a Sociedade Brasileira de 

Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM) e Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical (SBMT), sobre vacinação de febre amarela em pacientes com doença reumatológica 

imunomediada (DRIM) ressaltam que cabe ao médico a orientação quanto às áreas endêmicas, a 

avaliação do risco individualizado de infecção e do grau de imunossupressão de cada paciente 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Quadro 2), para que se possa indicar ou não a vacina nessa população, em situações específicas 

e altamente selecionadas. 

Pacientes com alto grau de imunossupressão não devem ser vacinados. Pacientes com 

baixo grau ou não imunossupressos podem ser avaliados individualmente considerando risco-

benefício de vacina e residência ou se deslocamento para área de alto risco de Febre Amarela. 

Essa vacina não deve ser aplicada simultaneamente com outra vacina de vírus vivo atenuado. 

Caso seja necessário realizar vacinação, é necessário intervalo de 28 dias entre as vacinas. 

 

 

Quadro 3. Classificação de imunossupressão em pacientes reumatológicos. 

Adaptado da Nota Técnica Conjunta SBR, SBI, SBIM, SBMT – janeiro 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes considerados não imunossuprimidos  

 Clinicamente estáveis, que estiverem nas seguintes condições:  

o Sem tratamento  

o Recebendo apenas Sulfasalazina ou Hidroxicloroquina 

o Em uso de corticosteroide tópico, periarticular ou intra-articular.  

 

Pacientes considerados com baixo grau de imunossupressão: 

o Corticosteroides tópicos, infiltrações intra-articulares ou peri-articulares. 

o Metotrexato ≤ 0,4 mg / kg / semana ou ≤ 20 mg / semana 

o Leflunomida doses 20mg/dia* 

 
Pacientes considerados com alto grau de imunossupressão: 

o Tratamento diário com corticosteroides em doses ≥ 20 mg (ou > 2 mg/ kg/dia para 

pacientes com peso <10 kg) de prednisona ou equivalente durante ≥14 dias; 

o Pulsoterapia com metilpredinisolona 

o Utilizando Micofenolato de mofetil ou sódico, ciclosporina, ciclofosfamida, 

tacrolimus, azatioprina 

o Inibidores de JAK como tofacitinibe# 

o Imunomoduladores biológicos 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3. Uso de medicamentos imunossupressores e intervalo de descontinuidade de 
tratamento para aplicação de vacinas atenuadas. 

 

Adaptado da Nota Técnica Conjunta SBR, SBI, SBIM, SBMT – janeiro 2018.  

OBS: SSZ= sulfassalasina; MTX= metotrexato; HCQ= hidroxicloroquina 

 

 

II. Pacientes soropositivos para o HIV 

A indicação da vacina contra febre amarela se baseia na avaliação do estado imunológico 

do paciente e do risco epidemiológico, demonstrados no Quadro 5, de acordo com os Centros de 

Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) do Ministério da Saúde. 

 

 

Quadro 5. Parâmetros imunológicos para indicação de vacinas de vírus vivos atenuados em 
adultos vivendo com HIV/Aids. 
 

Contagem de células CD4/mm3 Recomendações 

>350 (≥ 20%) Indicar uso 

200–350 (15% a 19%) Avaliação individual do risco/benefício 

<200 (<15%) Não vacinar 

Fonte: Adaptado do Manual dos CRIEs/MS, 2014. 

 
 
 
 
 
 

Sintéticos Medicamentos Intervalo entre suspensão e vacinação 

Prednisona > 20mg/dia ou pulso 

metilpred 

Pelo menos 1 mês 

SSZ, HCQ,  

MTX ≤ 20 mg / semana 

Leflunomide 20mg/dia# 

Considerar vacinação sem intervalo 

 

MTX > 20 mg / semana Pelo menos 1 mês 

Imunossupressores: ciclofosfamida, 

ciclosporina, micofenolato, 

tacrolimus, azatioprina 

Pelo menos 3 meses 

Sintéticos-alvo Tofacitinibe 2 semanas 

Biológicos Anti citocinas e Inibidores  

da co-estimulação 

De 4-5 meias vidas 

Depletoras de linfócito B 6-12 meses  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. Pacientes oncológicos 

No caso de paciente oncológico que fará uso de drogas imunossupressoras, o ideal é 

vacinar antes de iniciar o tratamento. A vacina contra febre amarela está contraindicada para 

pacientes oncológicos e/ou em vigência de quimioterapia e por até pelo menos três meses após o 

encerramento da mesma. 

 

IV. Transplante de Células Progenitoras da Medula Óssea 

A indicação da vacina contra febre amarela se baseia na avaliação do estado imunológico 

do paciente e do risco epidemiológico. Pode ser administrada a partir de 24 meses após o 

transplante, se não houver GVHD e/ou recaída da doença de base. 

 

V. Transplante de Órgãos Sólidos 

 A vacina contra a febre amarela está contraindicada no pós-transplante de órgãos sólidos 

em uso de drogas imunossupressoras.  

 

b) Vacinação para o viajante internacional 

Em maio de 2014, a Organização Mundial de Saúde aprovou alteração do anexo 7 da 

última edição de Regulamento Sanitário Internacional (RSI) publicada em 2005, modificando a 

recomendação de revacinações a cada 10 anos, para apenas uma dose ao longo da vida. Essa 

alteração entrou em vigor em junho de 2016, com a pronta adesão da quase totalidade dos países 

signatários do RSI. Os atestados emitidos passam a ter validade indeterminada.  

 

 

2. Vacinação de campanha com dose fracionada 

 A dose fracionada, segundo revisão realizada pelo Grupo Consultivo Estratégico de 

Especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) em outubro de 2016, evidenciou proteção 

similar à observada com o uso da dose plena padrão. Em estudo de dose-resposta até a potência 

de 587 UI/dose, ou seja, uma diluição de cerca 50 vezes, houve soroconversão de 97%, 30-45 

dias após a primovacinação. Levando em conta dados de resposta imune celular, concluiu-se 

que doses ≥3013 UI são equivalentes à dose plena padrão. Uma revisão sistemática também 

realizada pela OMS demonstrou que dose até 1:10 da dose padrão induz resposta vacinal similar. 

Portanto, uma dose fracionada de 1:5, definida como 0,1mL foi recomendada para a utilização 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

em situações estratégicas e por tempo limitado. A experiência do uso de dose fracionada 

ocorreu no controle do surto em 2016 na cidade de Kinshasa, na República Democrática do 

Congo, sendo capaz de interromper o surto naquele país. Em estudo de acompanhamento desses 

pacientes após a campanha, anticorpos protetores permaneceram presentes por 12 meses. 

 Com a justificativa de interromper a expansão do surto de febre amarela silvestre na 

região sudeste do país, o Ministério da Saúde, em janeiro de 2018, optou pelo uso exclusivo da 

vacina Biomanguinhos/Fiocruz em doses fracionadas nas regiões de maior risco atualmente de 

urbanização: estados de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Ressalta-se que a referida vacina 

tem concentração viral muito maior do que a exigida pela OMS, que requer a potência mínima 

de 1.000 UI/dose, e que vacinas de outros laboratórios não poderão ser utilizadas. Essa decisão 

foi fundamentada nos estudos descritos e devido ao estudo de dose-resposta em população 

saudável que está sendo organizado para publicação, realizado por Bio-Manguinhos/Fiocruz, e 

que demonstrou soropositividade em 85% dos vacinados com doses fracionadas, com 

imunogenicidade persistente por 8 anos.  

 Nessa estratégia, recomenda-se a vacinação utilizando a dose fracionada para a 

população a partir de 2 anos de idade como descrito no Quadro 6. Tendo em vista que não há 

estudos do uso dessa dosagem para crianças menores de 2 anos, gestantes, pessoas 

imunocomprometidas, esses grupos populacionais deverão receber a dose padrão. Para 

viajantes internacionais, a dose fracionada não é válida para emissão do Certificado 

Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP), por isso deverão receber a dose padrão (Quadro 

7). No entanto, deverá ser apresentado no ato da vacinação, comprovante de viagem para o 

local que exige o CIVP para entrada no país. Pessoas que receberam dose fracionada e que 

necessitem do CIVP deverão aguardar o intervalo mínimo de 30 dias para receber a dose padrão. 

 

 Importante: 

 Mulheres em idade fértil vacinadas devem evitar a gravidez até 30 dias após a vacinação. 

 Indivíduos com mais de 60 anos de idade, pelo maior risco de eventos adversos graves, 

devem ser avaliados individualmente em relação ao risco de adoecimento. 

 Indivíduos com história de reação alérgica grave ao ovo e a gelatina, podem receber a 

vacina após avaliação médica e em ambiente com condições de atendimento de 

urgência/emergência. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Contraindicações:  

As contraindicações tanto para receber a dose padrão como a dose fracionada são: 

 Crianças menores de nove meses de idade. 

 Pessoas com imunodeficiência primária ou adquirida, excetuando-se pessoas com HIV 

positivo, assintomáticas e que apresentem o LT-CD4 ≥ 350 células/mm3. Poderá ser 

utilizado o último exame de LT-CD4 (independentemente da data), desde que a carga 

viral atual (menos de seis meses) se mantenha indetectável. 

 Indivíduos vivendo com HIV/Aids que apresentem imunodeficiência grave (contagem de 

LT-CD4 <350 células/mm3). Recomenda-se adiar a administração da vacina em pessoas 

sintomáticas ou com imunodeficiência grave até que a reconstituição imune seja obtida 

com o uso de terapia antirretroviral. 

 Indivíduos com imunossupressão à doença ou terapias imunossupressoras (quimioterapia, 

radioterapia, corticoides com dose de 2 mg/kg/dia de prednisona ou equivalente para 

crianças e acima de 20 mg/dia para adultos por tempo superior a 14 dias). Após a 

interrupção do corticoide nas doses relatadas acima, aguardar por quatro semanas antes 

de vacinar. 

 Pessoas em uso de medicações anti-metabólicas ou medicamentos modificadores do curso 

da doença (Infliximabe, Etanercepte, Golimumabe, Certolizumabe, Abatacept, 

Belimumabe, Ustequinumabe, Natalizumabe,Canaquinumabe, Tocilizumabe, Ritoximabe  

e outros  terminados com MOMAB, XIMAB, ZUMAB, ou UMAB). 

 Transplantados de órgãos sólidos e indivíduos com doença oncológica em quimioterapia e 

ou radioterapia.  

 Pessoas que apresentaram reação de hipersensibilidade grave ou doença neurológica após 

dose prévia da vacina. 

 Pessoas com história pregressa de doença do timo (miastenia gravis, timoma); Lúpus; 

doença de Addison; artrite reumatoide. 

 Pessoas em uso atual de quimioterapia (venosa ou oral) e/ou em curso de radioterapia.  

 Pessoas com doenças hematológicas que cursam com imunodeficiência (ex.: aplasia de 

medula/anemia aplástica). 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6: Orientações para vacinação com dose fracionada  
 

Situações Orientações 

Pessoa de 2 anos a 59 anos de idade, não vacinada  Administrar uma dose. 

Pessoa de 2 a 59 anos de idade, vacinada. 
Não administrar nenhuma dose. Considerar 
vacinada. 

Mulher não vacinada, residentes em área COM 
transmissão ativa da febre amarela e que estiver 
amamentando criança menor de 6 meses de idade. 

Administrar uma dose e suspender o 
aleitamento materno por 10 dias após a 
vacinação. 
Procurar um serviço de saúde para 
orientação e acompanhamento a fim de 
manter a produção do leite materno e 
garantir o retorno à lactação 

Mulher não vacinada, residentes em área SEM 
transmissão ativa da febre amarela, que estiver 
amamentando criança menor de 6 meses de idade. 

Não administrar nenhuma dose. A vacinação 
deverá ser postergada até a criança 
completar 6 meses de idade.  

Mulher não vacinada, que estiver amamentando 
criança maior de 6 meses de idade. 

Administrar uma dose. 

Mulher que está amamentando vacinada, 
independente da idade da criança.  

Não administrar nenhuma dose. Considerar 

vacinada. 

Pessoas acima de 60 anos de idade que residem 
em áreas de recoemndação da vacina, mas que 
não apresentem as condições clínicas especiais ou 
contraindicações, não foram vacinadas ou tem  
comprovante de vacinação. 

É fundamental a avaliação do serviço de 

saúde para certificar o benefício/risco da 

vacinação, levando em conta os riscos da 

doença, comorbidades e eventos adversos 

nessa faixa etária.  

Dependendo da avaliação, administrar uma 

dose. 

Pessoas acima de 60 anos de idade, vacinadas. 
Não administrar nenhuma dose. Considerar 
vacinada. 

Fonte: Plano estratégico de vacinação contra febre amarela – 11 de janeiro de 2018. 
 
Observação: será considerada a pessoa vacinada, aquela que tiver comprovação de vacinação, 
com uma dose ao longo da vida. 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quadro 7: Orientações para vacinação com dose padrão  
 

Situações Orientações 

Criança com 9 meses a menores de 2 anos de 
idade, não vacinada.  

Administrar uma dose. 
 
 

Criança com 9 meses a menores de 2 anos de 
idade, vacinada. 

Não administrar nenhuma dose. Considerar 
vacinada.  
 
 

Gestante não vacinada, residentes em área 
COM transmissão ativa da febre amarela.  

Administrar uma dose. 
 
 

Gestante não vacinada, residentes em área 
SEM transmissão ativa da febre amarela. 
 

Não administrar nenhuma dose. 

Gestante vacinada.  
Não administrar nenhuma dose. Considerar 
vacinada. 
 

Viajante internacional que necessite a 
emissão do Certificado Internacional de 
Vacinação e Profilaxia (CIVP), não vacinado  

Administrar uma dose, pelo menos 10 dias antes 
da viagem.  
Atenção: alguns países só aceitam a vacinação 
com pelo menos 10 dias antes da viagem, mesmo 
com a emissão do CIVP anterior a esse prazo. 

Viajante internacional que necessite a 
emissão do Certificado Internacional de 
Vacinação e Profilaxia (CIVP), vacinado 

Não administrar nenhuma dose. Emitir o CIVP. 

Pessoas com condições clínicas especiais 
listadas no item 10, não vacinadas, após 
avaliação do serviço de saúde. 

Administrar uma dose. 

Pessoas com condições clínicas especiais 
listadas no item 10, vacinadas. 

Não administrar nenhuma dose. Considerar 
vacinada. 

Fonte: Plano estratégico de vacinação contra febre amarela – 11 de janeiro de 2018. 
 
Observação: será considerada a pessoa vacinada, aquela que tiver comprovação de vacinação, 
com uma dose ao longo da vida. 
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