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ENTREVISTA

maior epidemia de febre
amarela silvestre já regis-
trada no país ligou o sinal
de alerta das autoridades
de saúde pública. E for-

mou longas filas nos postos de saúde, prin-
cipalmente nas cidades mais atingidas,
em Minas Gerais e Espírito Santo. Diante
desse cenário, a preocupação se alastrou
para outros estados e a busca pela vacina
febre amarela aumentou. No entanto, a
prioridade de vacinação é para quem está
próximo de zonas da mata ou vive em
áreas rurais, e pessoas que viajarão para
as regiões endêmicas. Segundo o consul-
tor científico do Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fio-
cruz), Reinaldo de Menezes Martins, não
há necessidade de uma corrida aos pos-
tos. “Quem não está no perfil recomen-
dado nem irá viajar para as regiões
afetadas, e mesmo assim toma a vacina,
está se expondo a eventos adversos, sem
ter nenhum benefício imediato”.

A
Rodrigo Pereira

Esta é a pior epidemia de febre
amarela silvestre já registrada no
país. A que se deve esse fato, visto
que temos a vacina para a doença?

Reinado Martins: A causa foi
que os moradores de áreas com re-
comendação de vacinação não se
vacinaram. Veja que os casos se con-
centraram em Minas Gerais, uma
área com recomendação de vacina.
Isso chama atenção para outro fato.
A cobertura vacinal de febre amare-
la em Minas antes da epidemia, pelo
menos em crianças, era boa. É uma
ilusão achar que somente vacinan-
do os bebês irá se resolver o proble-
ma. Não vai, porque essa doença
tem atingido principalmente adultos
das áreas rurais. A cobertura em
bebês é boa por que é mais fácil va-
ciná-los. As mães levam seus filhos
ao posto de saúde. Mas vacinar na
zona rural é muito mais difícil, cujos

moradores não estão acostumados
a frequentar serviços de saúde e o
acesso é complicado. Se a popula-
ção das regiões de mata estivesse
vacinada não haveria epidemia.

Há uma grande preocupação da
população diante do número de ca-
sos e mortes pela febre amarela, o
que faz com que muitos procurem
os postos de vacinação. A vacina é
indicada para qual público?

Martins: Para os que moram em
áreas com recomendação para se va-
cinar. Principalmente os adultos, que
se expõem mais – por trabalharem
no campo ou junto às matas. A febre
amarela é para todas as idades, ex-
ceto quando houver contraindicação.
Os viajantes que vão para essas áre-
as também precisam se vacinar. Se
seguirmos essa recomendação a epi-
demia poderá ser controlada.
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A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) recomenda uma dose da
vacina, enquanto no Brasil o Minis-
tério da Saúde orienta que as pes-
soas tomem duas doses. Por que
essa diferença?

Martins: Há vários estudos no Bra-
sil mostrando que quando se vacina
crianças contra a febre amarela, es-
pecialmente no primeiro ano de vida,
a imunogenicidade (capacidade de
gerar anticorpos) é menor. Então há
um questionamento se essa criança
de 9 meses de idade, ao alcançar 40
anos, ainda estará protegida. É pou-
co provável. E mesmo quando há va-
cinação em adultos – um grupo que
tem uma proteção muito boa –, de-
pois de dez anos, cerca de 1/4 já não
tem anticorpos em níveis considera-
dos protetores. Então, achamos impru-
dente estabelecer apenas uma dose,
até por termos a produção local da

vacina. Certamente a escassez de
vacinas febre amarela em outros paí-
ses contribuiu para a decisão da OMS.
Mas o órgão diz que a vacinação de
grupos especiais precisa ser melhor es-
tudada. E aí inclui as crianças.

Há contraindicações para a va-
cina da febre amarela?

Martins: Sim, para crianças me-
nores de 6 meses, pessoas imunode-
primidas e com doenças do timo.
Outras pessoas só devem ser vacina-
das mediante análise de risco-benefí-
cio: aquelas com alergia a ovo e
gelatina, gestantes, mulheres que es-
tejam amamentando nos primeiros
seis meses, pessoas com 60 anos ou
mais e portadores de doenças autoi-
munes. Em situações de emergência
epidemiológica, surtos ou viagem
para áreas de risco, o médico deverá
avaliar a vacinação para estes grupos.

Quais seriam esses eventos
adversos?

Martins: Quando há reação, nor-
malmente é reação local ou um mal-
estar passageiro. Febre, dores de cabeça
e musculares têm sido os eventos mais
frequentes. É uma vacina que normal-
mente é muito bem tolerada. No en-
tanto, em 1999 identificamos que a
vacina febre amarela pode provocar um
evento adverso grave, que é semelhan-
te à própria febre amarela selvagem.
Estimamos 1 caso para 400 mil doses
aplicadas. É raro, por isso não se justifi-
ca deixar de vacinar. Por outro lado, não
há sentido oferecer a vacinação em áre-
as sem casos da doença. Por isso o Bra-
sil tem áreas com e sem recomendação
de vacina. Só que áreas com recomen-
dação estão se expandindo e gradual-
mente se aproximam do litoral. É
possível que no futuro sejamos obriga-
dos a vacinar toda a população.

O consultor científico Reinaldo Martins Foto: Ascom/Bio-Manguinhos


