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ASSUNTO: Alerta e orientação aos Gestores do SUS e Profissionais de Saúde sobre a
importância de intensificar a vigilância e prevenção da Febre Amarela Silvestre no
Estado do Maranhão.
ALERTA
A Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão alerta os Gestores do SUS e
Profissionais de Saúde para a importância da intensificação da vigilância da Febre
Amarela Silvestre nos municípios maranhenses em razão da situação epidemiológica,
que registra casos esporádicos e surtos da doença nos estados de São Paulo, Minas
Gerais e Espírito Santo.
A DOENÇA
A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, não contagiosa, de curta duração
(no máximo 12 dias), cuja letalidade varia de 5 a 10% nos casos oligossintomáticos,
podendo chegar a 50% nos casos graves (aqueles que evoluem com icterícia e
hemorragia). A doença é transmitida por mosquitos, sendo que no continente americano
são observados dois ciclos de transmissão: urbano e silvestre.
 O ciclo urbano tem o homem como principal hospedeiro e como vetor essencial, o
mosquito Aedes aegypti.
 O ciclo de transmissão silvestre, o macaco (primata não humano) é o principal
hospedeiro do vírus e os vetores são espécies silvestres de mosquitos dos gêneros
Haemagogus e Sabethes, principalmente.

IMPORTÂNCIA DA FEBRE AMARELA PARA A SAÚDE PÚBLICA
A Febre Amarela é uma doença que tem potencial de disseminação e transmissão
bastante elevado, por isso é importante que a notificação de casos suspeitos seja feita em
tempo oportuno.
A Febre Amarela compõe a lista de doenças de notificação compulsória publicada na
Portaria nº 204/GM/MS, de 17 de fevereiro de 2016, sendo classificada entre as
doenças de notificação imediata (ver anexo I)
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0204_17_02_2016.html),
ou
seja, que devem ser notificadas em até 24 horas. Além disso, as epizootias em
primatas não humanos são classificadas como de relevância epidemiológica, por
sinalizarem evento com possível ameaça à saúde pública, e também devem ser
notificadas ao serviço de saúde pública.

BRASIL
Há 74 anos o Brasil não registra casos de Febre Amarela Urbana, sendo que o último caso
ocorreu no estado do Acre em 1942. Nove casos humanos da doença pelo ciclo de
transmissão silvestre foram registrados em 2015, distribuídos em Goiás [6], Pará [2], Mato
Grosso do Sul [1], sendo que cinco (5) foram a óbito. Até junho de 2016, foi identificado um
caso com óbito humano no Estado de São Paulo (já referido).

MARANHÃO
No Maranhão, no período de 1973 a 1995, ocorreram cento e um (101) casos
humanos confirmados de Febre Amarela silvestre, com dezenove (19) óbitos.
Atualmente a preocupação com a disseminação de doenças com interface urbanorural vem aumentando consideravelmente, uma vez que com a urbanização acelerada
e desorganizada esse problema torna-se mais sério para a saúde pública, além da
baixa cobertura vacinal que a maioria dos municípios vêm registrando (em 2016 a
cobertura vacinal geral do Estado foi de 59,98%).
Devido a esse histórico, o Maranhão, apesar de há 23 anos não registrar casos da
doença, continua classificado como área endêmica, com recomendação de vacinação
de 100% de sua população.
São consideradas áreas de maior risco no Maranhão as Regiões de Pedreiras, Imperatriz,
São João dos Patos e Barra do Corda, devido os 12 municípios que registaram casos
estarem localizados nestas regiões.
As Regiões maranhenses consideradas de risco necessitam de monitoramento
permanente, quanto a ocorrência de epizootias em macacos, com a notificação
imediata as autoridades de Saúde Pública para as tomadas de medidas imediatas.

RECOMENDAÇÕES
Considerando que estamos iniciando o período sazonal da FA no Brasil (dezembro a
maio), a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, recomenda à Rede de Serviços
de Vigilância em Saúde:
VACINAÇÃO


Intensificação da vacinação contra a Febre Amarela, principalmente na área
rural, considerando que a população dessa localidade é a mais exposta.
Pessoas que residem ou viajam para região silvestres ou rurais, devem ser
orientadas quanto a necessidade de vacinação. Seguir o protocolo do PNI
(Anexo);



Orientar a população sobre a importância do registro das doses das vacinas
na carteira de vacinação da criança ou cartão de vacinação do adulto, pois
este é o documento oficial de comprovação;

ATENÇÃO: Para conferir imunidade são necessárias 2 doses de vacina contra a
Febre Amarela. Caso já tenha tomado uma dose, aplicar somente uma dose de
reforço;



Em situação de suspeita de surto, epizootia ou confirmação da circulação viral
em vetores silvestres, a dose inicial deve ser antecipada para 6 meses de
idade e essa dose não será considerada válida para fins de cobertura da
rotina. Revacinar aos 9 meses e aos 4 anos de idade;



As demais recomendações para vacinação contra febre amarela devem ser
consultadas nos documentos técnicos disponibilizados pelo Programa
Nacional de Imunizações (Nota Informativa nº 143/2014, Nota Informativa nº
149/2015 e Portaria nº 1.533 de 18 de agosto de 2016);

EPIZOOTIA PNH (MACACOS)


Manter o monitoramento rigoroso de ocorrência de Epizootia PNH (Macacos)
com a imediata notificação para tomada de medidas de prevenção e controle;



Notificar imediatamente os casos humano suspeitos para as autoridades
sanitária e iniciar a investigação com coleta de amostra biológica (conforme
orientação ...);



Aprimorar o fluxo de informação das Secretarias Municipais de Saúde com as
Regionais de Saúde e estas com a SES/MA, visando à comunicação imediata
e oportuna, garantindo melhor capacidade de resposta;



Os profissionais de saúde das Secretarias Municipais de Saúde e Regionais
de Saúde devem seguir as orientações adaptadas para o Estado, conforme o
item IV da Nota Técnica nº 2/2017 – DEVIT/SVS/MS, (anexo II) deste
documento;

LISTA DOS ANEXOS

1. Anexo I - Portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 2016
2. Anexo II - Orientações para Profissionais de Saúde das Secretarias
Municipais de Saúde e Regionais de Saúde do Maranhão
3. Anexo III - Orientações para a Vacinação contra Febre Amarela
TODOS OS EVENTOS SUSPEITOS DEVEM SER NOTIFICADOS AO:

CIEVS-MA:
Fone: (98) 3268-6585, Ramal 207

email: cievs@saude.ma.gov.br

DEP. DE ZOONOSES/MA:
Fone: (98) 3268-5232, Ramal 229

email: zoonoses.ma@hotmail.com

DEP. DE IMUNIZAÇÃO:
Fone: (98) 3268-6798, Ramal 342 ,
Celular: (98) 99136-8101
email: helena.barros@yahoo.com.br e vacina.sesma@gmail.com

Anexo I
Portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 2016

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
5
26

DOENÇA OU AGRAVO (Ordem alfabética)
a. Acidente de trabalho com exposição a material biológico
b. Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e
adolescentes
Acidente por animal peçonhento
Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva
Botulismo
Cólera
Coqueluche
a. Dengue - Casos
b. Dengue - Óbitos
Difteria
Doença de Chagas Aguda
Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)
a. Doença Invasiva por "Haemophilus Influenza"
b. Doença Meningocócica e outras meningites
Doenças com suspeita de disseminação intencional: Antraz
pneumônico Tularemia Varíola
Doenças febris hemorrágicas emergentes/reemergentes:
Arenavírus Ebola Marburg
a. Doença aguda pelo vírus Zika
b. Doença aguda pelo vírus Zika em gestante
c. Óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika
Esquistossomose
Evento de Saúde Pública (ESP) que se constitua ameaça à
saúde pública (ver definição no Art. 2º desta portaria)
Eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação
Febre Amarela
a. Febre de Chikungunya
b. Febre de Chikungunya em áreas sem transmissão
c. Óbito com suspeita de Febre de Chikungunya
Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de importância
em saúde pública
Febre Maculosa e outras Riquetisioses
Febre Tifoide
Hanseníase
Hantavirose
Hepatites virais
HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana
ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

Periodicidade de notificação
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Nº

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

DOENÇA OU AGRAVO (Ordem alfabética)
Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e
Criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV
Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)
Influenza humana produzida por novo subtipo viral
Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, incluindo
agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados)
Leishmaniose Tegumentar Americana
Leishmaniose Visceral
Leptospirose
a. Malária na região amazônica
b. Malária na região extra Amazônica
Óbito: Infantil Materno
Poliomielite por poliovirus selvagem
Peste
Raiva humana
Síndrome da Rubéola Congênita
Doenças Exantemáticas: Sarampo Rubéola
Sífilis: Adquirida Congênita Em gestante
Síndrome da Paralisia Flácida Aguda
Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus
SARS-CoV MERS- CoV
Tétano: Acidental Neonatal
Toxoplasmose gestacional e congênita
Tuberculose
Varicela - caso grave internado ou óbito
a. Violência doméstica e/ou outras violências
b. Violência sexual e tentativa de suicídio

Periodicidade de notificação
Imediata (até 24 horas)
Semanal
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SES
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*Informação adicional: Notificação imediata ou semanal seguirá o fluxo de compartilhamento&
Entre as esferas de gestão do SUS estabelecido pela SVS/MS.
Legenda: MS (Ministério da Saúde), SES (Secretaria Estadual de Saúde) ou SMS (Secretaria
Municipal de Saúde). A notificação imediata no Distrito Federal é equivalente à SMS.

Anexo II
IV.

a.

Orientações para Profissionais de Saúde das Secretarias Municipais de
Saúde e Regionais de Saúde do Maranhão
Vigilância Epidemiológica

As medidas de vigilância e controle para a Febre Amarela ocorrem a partir da
notificação de evento suspeito. Para efeito de intensificação da vigilância, controle e
imunização, os municípios com evidência de circulação do vírus (caso
humano/epizootia confirmada) são classificados como “área afetada”, e os
municípios limítrofes são classificados como “área ampliada”.
É necessário alertar a rede de serviços do SUS para ampliar e intensificar a
vigilância de casos humanos e epizootias em PNH,
 Notificar e investigar os eventos suspeitos oportunamente,
 Realizar busca ativa de indivíduos sintomáticos no local provável de infecção
(LPI) e colher amostras para diagnóstico laboratorial,
 Orientar o sistema de saúde regional e alertar para estratégias alternativas
para detecção de casos por meio de estratégias que incluam a Vigilância de
Síndromes febris agudas com icterícia e/ou hemorragia,
 Articulação com os Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar e a
investigação de óbitos humanos sem causa conhecida,
 Realizar busca ativa de PNH doentes ou mortos nas áreas de LPI e
imediações,
 Realizar investigação e a obtenção de amostras para o diagnostico
etiológico,
 Realizar investigação entomológica como estratégia de atribuição de causa
por vínculo epidemiológico nos eventos suspeitos sem amostras disponíveis,
conforme
descrito
no Guia
de Vigilância
de
Epizootias em Primatas Não Humanos e Entomologia Aplicada à Vigilância
da
Febre
Amarela
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epizootias_prima
ta s_entomologia.pdf),
 E ampliar o controle vetorial urbano (Aedes aegypti), com estratégia
adicional para reduzir o risco da transmissão urbana, especialmente em
municípios afetados.

b.

Notificação imediata de casos suspeitos de febre amarela e de epizootias
em primatas não humanos (PNH)

Considerando a entrada no período sazonal da doença (verão 2016/17), os
municípios devem ampliar a vigilância por meio da notificação de todo evento
suspeito (Casos humanos e epizootias de PNH) em até 24 horas pela via mais
rápida (email e/ou telefone), acompanhada da investigação oportuna (em até 48
horas), visando a detecção precoce e a resposta coordenada dos serviços de
saúde pública.

As definições de caso humano suspeito e epizootia em primata não humano para
efeitos de vigilância são:
 Caso humano suspeito: “Indivíduo com quadro febril agudo (até 7 dias), de
início súbito, acompanhado de icterícia e/ou manifestações hemorrágicas,
residente ou precedente de área de risco para febre amarela ou de locais
com ocorrência de epizootias em primatas não humanos ou isolamento de
vírus vetores nos últimos 15 dias, não vacinado contra febre amarela ou com
estado vacinal ignorado”.
 Caso humano provável: “Indivíduo com critério de caso suspeito e com
exame laboratorial preliminar reagente, aguardando conclusão da
investigação e contraprova laboratorial”.
 Epizootia em primata não\humano: “Primata não humano de qualquer
espécie, encontrado doente ou morto (incluindo ossadas), em todo o
território nacional”.

c. Diagnóstico laboratorial
O diagnóstico laboratorial dos eventos suspeitos de Febre Amarela é feito a partir de
amostras de sangue, soro e vísceras (fígado, rim, baço, coração e pulmão).
EXAMES ESPECÍFICOS:
 Sorologia realizada pelo método de captura de anticorpos IgM (MAC ELISA),
junto com avaliação dos dados clínicos e epidemiológicos, considerando
reações cruzadas e inespecíficas.
 Outros métodos de sorologia podem ser utilizados, como o teste de inibição
da hemaglutinação em amostras pareadas (com intervalo de 15 dias da 1ª
para a 2ª coleta), ou IgG ELISA, e requerem apoio dos dados clínicos e
epidemiológicos para concluir o diagnóstico.
 Pesquisa de vírus em cultura de células, na fase inicial da doença, para
isolamento viral ou detecção de genoma do vírus pela técnica da reação em
cadeia da polimerase de transcrição reversa (RTPCR), em amostras de
sangue ou de tecidos, conservadas em ultrabaixas temperaturas.
 A detecção de antígeno viral (imunohistoquímica) pode ser realizada em
amostras de tecidos (principalmente do fígado) conservadas em temperatura
ambiente, em formalina tamponada a 10%.
 O exame histopatológico do fígado apresenta lesões sugestivas de febre
amarela, como a necrose médio lobular ou médio zonal e a presença de
corpúsculos acidófilos de Coulcilman.
 Decide-se pela técnica mais indicada de acordo com o tipo de amostra
coletada e o meio de armazenamento e transporte desse material, conforme
o quadro 1. Os resultados laboratoriais emitidos devem ser analisados
sempre em conjunto com os dados clínicos e epidemiológicos para a
conclusão dos eventos.
Todas as amostras coletadas devem ser acondicionadas adequadamente, conforme
quadro 1, e enviadas ao laboratório LACEN de referência Estadual, que as envia para
o Instituto Evandro Chagas (Referência Nacional para Febre Amarela).

QUADRO 1 – INSTRUÇÕES PARA COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL – FEBRE AMARELA

Tipo de
Diagnóstico
(Humano)

Sorologia

Tipo de
Material

Procedimento de coleta

Soro

Coletar o sangue sem
anticoagulante até 7 dias após o
início dos sintomas. Separar no
mínimo 1 mL do soro para
sorologia.

Sangue/
soro

Coletar o sangue sem
anticoagulante entre 1 e 7 dias
(ideal 3@5) após o início dos
sintomas. Reservar 1 mL de
sangue ou separar 1 mL de soro
para isolamento viral.

Tubo resistente a temperatura ultra
baixa (criotubo) capacidade de 2 ml
com tampa de rosca e anel de
vedação, devidamente identificado.

Coletar fragmentos pequenos

Frasco plástico estéril com tampa
de rosca resistente a temperatura
ultra baixa. Capacidade 15ml
Conservar em freezer a @70ºC.

Isolamento
Viral

3

PCR

HistopatolóR
gico
ImunohistoR
química

Armazenamento
e conservação

Acondicionamento
e transporte

Tubo plástico estéril com tampa de
rosca devidamente identificado e
conservado em freezer a @20ºC.

Colocar a amostra em saco
plástico individualizado dentro
de outro saco plástico.
Transportar em caixa de
transporte de amostra
biológica com gelo comum ou
reciclável.

Conservar em freezer a @70ºC.

Vísceras

(1 cm ) do fígado, baço, pulmão
e cérebro até 24 horas após
o óbito.

Soro

Coletar o sangue sem
anticoagulante entre 1 e 7 dias
(ideal 3 a 5) após o início dos
sintomas. Separar no mínimo
1 ml de soro para PCR.

Tubo resistente a temperatura ultra
baixa (criotubo) capacidade de 2 ml
com tampa de rosca e anel de
vedação, devidamente identificado.

Coletar fragmentos pequenos (2

Colocar os fragmentos de víscera
sem frasco estéril com tampa de
rosca contendo formalina
tamponada.

3

Vísceras

a 3 cm ) do fígado, baço, pulmão
e cérebro até 24 horas após o
óbito.

Conservar em freezer a @70ºC.

OBS.

Acompanha ficha com
dados do paciente.

Colocar em saco plástico
individualizado dentro de uma
canaleta identificada no botijão
de nitrogênio líquido.

Acompanha ficha com
dados do paciente. No
caso de óbito
puncionar o sangue
direto do coração.

Colocar em saco plástico
individualizado dentro de uma
canaleta identificada no botijão
de nitrogênio líquido.

Colocar o fragmento
de cérebro em frascos
separados dos
demais fragmentos.

Colocar em saco plástico
individualizado dentro de uma
canaleta identificada no botijão
de nitrogênio líquido.

Acompanha ficha com
dados do paciente.

Colocar os frascos, em caixa de
transporte de amostra biológica
SEM GELO. Conservar em
temperatura ambiente.

Usar formalina
tamponada a 10%,
com volume 10 vezes
maior que o volume
dos fragmentos.

Tipo de
Diagnóstico
(Primata)

Tipo de
material

Sangue/Soro

Procedimento de coleta

Coletar o sangue sem
anticoagulante. Colher de 2 a
6 mL em animais vivos até 3 kg e
em animais com peso acima de
6kg colher 6 a 10 ml. Em animais
mortos colher 6 a 10 mL por
punção cardíaca.

Isolamento
Viral e PCR

Vísceras

Coletar fragmentos pequenos (0,5
cm de espessura x 2 cm de
comprimento) do fígado, rim, baço,
coração, pulmão, linfonodos e
cérebro. A obtenção das amostras
deverá ser feita o mais precoce
possível (ideal antes de 8 horas
após óbitob no máximo em 24
horas).

Armazenamento
e conservação
Tubo resistente a temperatura
ultra baixa (CRIOTUBO)
capacidade de 2 ml com
tampa de rosca e anel de
vedação, devidamente
identificado.
Utilizar três tubos e colocar
de 0,5 a 1 ml de sangue ou
soro em cada um.
Conservar em freezer
a @70ºC.

Frasco plástico estéril com
tampa de rosca resistente a
temperatura ultra baixa.
Capacidade 15 mL.
Conservar em freezer
a @70ºC.

Acondicionamento
e transporte

Colocar em saco plástico
individualizado dentro de
uma canaleta identificado
no botijão de nitrogênio
líquido ou em caixa
contendo gelo seco.

OBS.

Acompanha ficha de epizootia
com dados do PNH. O tempo
máximo para a coleta não deve
ultrapassar 6 horas da morte
do animal.
Enviar material para o LACEN.

Colocar em saco plástico
Acompanha ficha de epizootia
individualizado dentro de
com dados do PNH. Colocar o
uma canaleta identificado fragmento de cérebro em frascos
no botijão de nitrogênio
separados dos demais
líquido
fragmentos.
ou em caixa contendo
Enviar material para o LACEN.
gelo seco.

Coletar fragmentos pequenos
3

(2 a 3 cm ) de fígado, rim, baço,

HistopatoR
lógico
ImunohistoR
química

coração, pulmão, linfonodos
e cérebro.

Vísceras

A obtenção das amostras deverá ser o
mais precoce possível (ideal antes de
8 horas após

óbitob no máximo em 24 horas).

Colocar os fragmentos de
vísceras em frasco estéril
com tampa de rosca contendo
formalina tamponada.

Colocar os frascos em
caixa de transporte de
amostra biológica sem
gelo. Conservar em
temperatura ambiente.

Acompanha ficha de epizootia com
dados do PNH. Usar formalina
tamponada a 10%, com volume 10
vezes maior que o volume dos
fragmentos.
Enviar material para o LACEN.

ALGORITMO DO FLUXO LABORATORIAL

Anexo III
ORIENTAÇÕES PARA A VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA

São Luís – MA, 19 de janeiro de 2017.
Maria das Graças Lírio Leite
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