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Por que
Por Juliana Roriz Aarestrup

É preocupante a velocidade de disse-
minação de casos de febre amarela no 
Brasil. No último boletim epidemiológico 
divulgado pelo Ministério da Saúde (ju-
lho de 2017 a maio de 2018), o Brasil re-
gistrou 394 mortes por febre amarela e 
ainda há 785 casos suspeitos sendo ava-
liados em todo o país, número este 26% 
maior, quando comparado ao mesmo perí-
odo do ano passado. Alguns especialistas 
falam em surto e outros até mesmo em 
epidemia de febre amarela.

Em março de 2018, São Paulo e Minas 
Gerais registraram 82% das mortes por 
febre amarela do país (figura 1). Ante-
riormente, tais estados não tinham re-
comendação vacinal pelo Ministério da 
Saúde em virtude da baixa incidência da 
doença. 

A última ocorrência da versão urbana 
da febre amarela foi em 1942, no Acre e, 
desde então, não se falava mais na doen-
ça nas cidades. Mas, a realidade agora é 
outra. O vírus amarílico, antes limitado ao 
habitat silvestre e aos habitantes da flo-
resta amazônica, começou a migrar para 
outros locais do Brasil, emergindo como 
um problema de saúde pública. Ou seja, a 
doença, que antes se restringia a regiões 
com muitas matas, passou a se desenvol-
ver e crescer em outros pontos do país.

Figura 1. Incidência de doentes e óbitos por febre amarela em esta-
dos do Sudeste brasileiro em março de 2018.
Fonte: Ministério da Saúde.

Mas o que pode ter acontecido 
para alterar este cenário? Um dos 
motivos tem sido a redução das áre-
as silvestres e a consequente am-
pliação das cidades. O Brasil tem se 
urbanizado de forma muito rápida e 
pouco planejada e o ressurgimento 
da febre amarela urbana pode estar 
relacionado a esta infiltração do ser 
humano no habitat natural do vírus 
da doença. Os moradores das áreas 
urbanas, que já tinham problemas 
com o Aedes aegypti, transmissor 
de zika, dengue e chikungunya, agora 
também estão com dificuldades com 
a febre amarela. Em várias cidades 
brasileiras, são encontrados focos 
do mosquito e, permanentemente, 
são necessárias ações de prevenção 
e combate ao A. aegypti, uma situa-
ção bastante desagradável para um 
país que, na década de 1950, já havia 
erradicado o inseto do seu territó-
rio. Outra questão é a falta de va-
cinação da população. Fala-se em um 
descuido por parte do Ministério da 
Saúde e das secretarias estaduais 
de saúde com relação às coberturas 
vacinais anti-amarílicas, chegando 
a ficar abaixo de 39% nas áreas de 
alto e médio riscos. A febre amarela 
silvestre já estava matando macacos 
nas florestas, há cerca de três anos, 
e medidas preventivas poderiam ter 
sido tomadas. A forma urbana da 
febre amarela é facilmente preve-
nida e controlada, quando se vacina 
uma cidade inteira e se interrompe 
a transmissão. 

a febre amarela voltou?
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No início de 2018, com o reaparecimen-
to de casos de febre amarela em megaló-
poles, a população brasileira passou a bus-
car, desenfreadamente, por vacina para a 
doença. Na tentativa de conter o proble-
ma e para garantir uma cobertura vacinal 
maior e de forma mais rápida, o governo e 
o Ministério da Saúde tomaram a decisão 
emergencial de reduzir a dose padrão de 
0,5 ml para 0,1 ml.

A vacina de febre amarela é produzi-
da aqui no Brasil, pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), empresa pública que forne-
ce também outras vacinas essenciais para 
o Ministério da Saúde. Com os cortes or-
çamentários em áreas como saúde e pes-
quisa, não houve a produção de vacinas o 
suficiente para toda a população. Como a 
Fiocruz não teve como produzir, em tempo 
recorde, toda a quantidade de vacinas ne-
cessária, o Ministério da Saúde fracionou 
as doses para fazer render o estoque ini-
cial.  A medida, como já foi dito, é emer-
gencial, e apenas impede que a doença se 
alastre pelo país.

Após o ressurgimento e expansão da 
febre amarela no Brasil, o governo está 
avaliando a possibilidade de ampliar as 
campanhas de vacinação para a doença 
para outras regiões do país (figura 2).

Embora o número de casos de febre 
amarela esteja crescente, as pessoas não 
estão mais tão interessadas na vacina. A 
população que reside em regiões onde há 
campanhas de vacinação deve ser imuniza-
da contra a febre amarela.

Mas vacinar apenas não é o suficiente, 
pois o tamanho da população de A. aegypti 
determina o risco de contágio por febre 
amarela. E lembrando que o inseto também 
transmite outras doenças, é primordial 
que a população se empenhe para prevenir 
a proliferação do mosquito nas cidades. O 
perigo maior é em casa. Estima-se que 90% 
dos focos do mosquito sejam domiciliares. 
Qualquer local que possa acumular água 
limpa e parada pode se tornar um possí-
vel foco do A. aegypti: pratos de vasos de 
plantas, caixas d’água abertas ou mal tam-
padas, garrafas, pneus, calhas, etc.

Em 2018, no estado de Mato 
Grosso, foi confirmado um caso de 
febre amarela pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SES/MT), por 
meio da Vigilância Epidemiológica 
Estadual. O paciente é da cidade de 
Primavera do Leste e trabalha em 
área rural. Como todo o território 
mato-grossense é considerado en-
dêmico para a doença, acredita-se 
que boa parte da população local e 
os viajantes que aqui estão já este-
jam imunizados. Mas a região rece-
be muitos visitantes durante o ano, 
em função de sua principal atividade 
econômica, a agropecuária, aumen-
tando a sua vulnerabilidade.

Referências:
https://saude.abril.com.br/medicina/surto-de-febre-ama-
rela-ja-e-o-mais-mortal-desde-1980-e-agora/
https://noticias.r7.com/saude/pais-vive-epidemia-de-fe-
bre-amarela-diz-especialista-19012018?amp
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/the-
-new-york-times/2018/03/13/brasil-passa-por-pior-surto-
-de-febre-amarela-em-decadas-e-crise-deve-piorar.htm?-
cmpid=copiaecola
https://www.redebrasilatual.com.br/saude/2018/01/enten-
da-o-avanco-da-febre-amarela-no-brasil
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/11/10/Co-
mo-se-combateu-a-febre-amarela-no-passado.-E-por-que-e-
la-voltou

Figura 2. Possibilidades de nova cobertura vacinal para 
febre amarela no Brasil.
Fonte: Ministério da Saúde/Nexo Jornal LTDA
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Aconteceu no IF
    Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a Comissão Or-
ganizadora composta por professores do IFMT – Campus Avançado Sinop pro-
moveu diversas atividades envolvendo os estudantes e servidores do campus. 
No dia 05 de junho de 2018, foi proferida a palestra “Produção de energia e 
recursos energéticos” por Mauro André Dresch (professor da UFMT) e houve a 
exposição de maquetes sobre sustentabilidade, realizada pelos alunos do 1° Ano 
dos cursos Técnicos em Automação Industrial e Eletromecânica Integrados ao 
ensino médio. Em 06 de junho de 2018, os professores e estudantes presentea-
ram a população sinopense com sementes de Crotalária, gentilmente doadas pela 
EMBRAPA Sinop, fizeram o plantio de sementes da planta para ofertarem aos 
servidores e realizaram a limpeza de calçadas próximas ao campus (Figura 3) 
como forma de conscientização ambiental.

Figura 3. (a) Comissão Organizadora da Semana do Meio Ambiente no IFMT – Campus Avançado Sinop: Júlio Zavala, 
Marco Antônio G. Monteiro, Alessandro Goes, Juliana R. Aarestrup e Murilo A. Santos; (b) Palestra “Produção de energia 
e recursos energéticos”; (c) Entulho recolhido por alunos e professores no entorno do campus, em Sinop; (d) Plantio de 
sementes de crotalária em garrafas Pet; (e) Maquetes confeccionadas e expostas pelos estudantes; (f) Discente do 3° 
Ano do curso Técnico em Eletromecânica Integrado ao ensino médio realizando a doação de sementes de crotalária para 
um morador do município de Sinop
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Curiosidades !!!    

Você sabe qual é a diferença entre surto e epidemia? Surto, em epide-
miologia, significa o aumento imprevisto do número de casos de uma doença em 
uma região específica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser 
maior do que o esperado pelas autoridades competentes. Já o termo epidemia é 
utilizado quando um surto ocorre em diversas regiões do país, simultaneamente.

Você conhece a planta Crotalária? A Crotalaria juncea  é uma planta que  
produz flores amarelas atrativas para a libélula, um inseto que se alimenta das 
larvas do Aedes aegypti. Desta forma, se plantarmos a crotalária próximo de um 
local com água limpa, ocorrerá a atração de libélulas, que depositarão seus ovos 
na água parada. Quando os ovos da libélula eclodirem, suas larvas se alimentarão 
das larvas do mosquito A. aegypti. Depois de adulta, a libélula também se alimen-
ta do mosquito da dengue, o que a torna uma ótima arma biológica natural.

Etimologia: 
O nome crotalária se refere ao som 
de chocalho das vagens secas, seme-
lhante ao da cascavel (Crotalus sp.).

Origem: Índia

Habitat: 
As crotalárias são plantas rústicas 
que se desenvolvem bem em solos 
secos, arenosos e cascalhentos. No 
Brasil, ocorrem em beira de estra-
das.

Toxicidade: 
A ingestão de C. sagittalis, C. sericea 
e outras espécies de crotalária pode 
causar envenenamento em animais. A 
doença é conhecida como crotalismo, 
causada por alcalóides existentes 
nas folhas, danificando o fígado dos 
animais
Figura 4. Libélula pousada em uma crotalária.

Arte: Mariana Ribeiro Gasperini, Estudante do 3° Ano do 
curso Técnicos em Eletromecânica Integrados ao ensino 
médio


