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VACINAÇÃO FEBRE AMARELA NO CEARÁ

Em 2016, o vírus da Febre Amarela (FA) emergiu no extremo leste brasileiro,

causando o maior surto de febre amarela silvestre observado nas últimas décadas.

Desde então, com a expansão da área de circulação do vírus amarílico, o Ministério

da Saúde (MS) iniciou o processo de ampliação da Vacina Febre Amarela (VFA) para

todo o país.

Desta maneira, visando proteger a população de forma antecipada e segura, em

2020, o Estado do Ceará passou a ser considerado Área com Recomendação de

Vacinação (ACRV) e, portanto, a vacinação contra FA foi inserida na rotina dos

serviços públicos de saúde.

A baixa adesão à vacinação após 16 meses do início da implantação da VFA no

Estado (setembro de 2020), em contrapartida ao abastecimento regularizado deste

imunobiológico nos municípios cearenses, torna-se fundamental a importância de

alertar para a necessidade de intensificar as estratégias de vacinação contra

Febre Amarela para a população de 9 meses até 59 anos, conforme situação vacinal

encontrada e de acordo com o Calendário de Vacinação.

A VFA é segura e eficaz na proteção contra a doença, com 

imunogenecidade de 90 a 98% de proteção e 

é amplamente ofertada pelos municípios. Portanto, procure uma 

unidade de saúde ou a secretaria da saúde do seu município. 

POPULAÇÃO ALVO INDICAÇÃO

Crianças com 9 meses de idade 1 dose

Crianças com 4 anos de idade Dose de reforço

Pessoas com 5 a 59 anos de idade, não vacinado 

ou sem comprovação 

1 dose

ESQUEMA VACINAÇÃO



CENÁRIO ATUAL – COBERTURAS VACINAIS

Segundo os dados enviados pelo MS, referente ao período de janeiro a junho de

2021, o Ceará apresenta uma Cobertura Vacinal (CV) de 18,7% no total, com uma

estimativa de não vacinados de 6.543.847 pessoas (Figura 1 e 2).

Figura 1 – Distribuição geográfica da Cobertura Vacinal da VFA no Estado do
Ceará, 2021*

Figura 2 – Distribuição geográfica da Cobertura Vacinal da VFA no Estado do
Ceará, por grupo alvo, 2021*
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Fonte: SI-PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS. Dados referente ao período de janeiro a junho de 2021

Fonte: SI-PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS. Dados referente ao período de janeiro a junho de 2021



Mais informações, consultar: https://www.saude.ce.gov.br/wp-
content/uploads/sites/9/2018/06/nota_tecnica_-_febre_amarelaREVKMOB_1308.pdf

META

Em acordo com o MS, o compromisso para 2022 será ampliar a cobertura vacinal do

Ceará, alcançando 95% ou mais da população alvo vacinada para a FA, afinal o

Estado é considerado uma ACRV. Desta maneira, a SESA estará monitorando

mensalmente este indicador obtido pelo nível municipal e regional. Portanto,

otimizem os imunobiológicos disponíveis para reforçar a vacinação.

RECOMENDAÇÕES

 Oportunizar a vacinação de rotina durante as campanhas de vacinações,

lembrando que para maiores de 12 anos de idade, as vacinas Covid-19 e VFA S

podem ser administradas concomitantemente.

 Planejar horários e locais diferenciados para a vacinação de rotina, em destaque

para as crianças.

 Realizar busca ativa de faltosos.

 Utilizar a estratégia de vacinação domiciliar, quando possível, avaliando o cenário

epidemiológico do local.

 Realizar monitoramento e vigilância dos indicadores de imunização e dos dados

epidemiológicos das doenças preveníveis por vacinas

 Estimular a comunicação, utilizando a mídia e redes sociais como ferramentas de

apoio na divulgação da vacinação.




