
INSTRUÇÃO NORMATIVA REFERENTE À VACINAÇÃO DE FEBRE AMARELA 

O presente instrumento estabelece as normatizações técnicas do Programa Nacional de Imunizações 

referentes a Vacinação de Febre Amarela no município de Juiz de Fora, de que trata a NOTA TÉCNICA 

03/2017 da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais de 18 de janeiro de 2017 e preconizações 

atuais do Ministério da Saúde. 

Diante do surto de febre amarela registrado em algumas regiões de Minas Gerais e consequente 

aumento da procura por imunização, a Secretaria de Saúde (SS) do município orienta sobre o 

esquema vacinal da doença e reforça que a vacina contra a febre amarela é parte do calendário 

vacinal e está disponível durante todo o ano nas Unidades de Atenção Primária a Saúde. 

Neste momento, nosso objetivo é atualizar os cartões de vacinação, no entanto, sem necessidade de 

corrida aos postos. Para tal, os usuários devem ser orientados adequadamente sobre nossa atual 

situação epidemiológica, considerada FORA DE RISCO. 

A SS tem buscado junto ao Estado doses extras da vacina, para antecipação da cobertura. Já 

recebemos doses adicionais, e aguardamos o envio de outras para garantir a imunização de todos os 

que devem ser atendidos, conforme esquema abaixo. No entanto, a prioridade do Estado tem sido 

as áreas onde há casos da doença, nas quais não estamos incluídos. 

Esquema vacinal da Febre amarela: 

Bebês e crianças menores de 5 anos - Uma dose aos 9 meses de idade e reforço aos 4 anos 11 meses 

e 29 dias de idade. O intervalo mínimo entre a dose do esquema e o reforço é de 30 dias. 

Pessoas a partir de 5 anos até 59 anos de idade: 

• Que receberam uma dose da vacina antes de completar 5(cinco) anos de idade:

Administrar um reforço, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

• Que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação: Administrar a primeira

dose da vacina e 1(um) reforço após 10 (dez) anos.

• Que receberam 2 (duas) doses da vacina: Considerar vacinado.

Pessoas com 60 anos e mais: 

• Que já receberam uma dose da vacina anteriormente em qualquer fase da vida:

administrar dose de reforço, observando intervalo de reforço de 10 anos.

• Que receberam 2 (duas) doses da vacina: Considerar vacinado.

• Que não foram imunizados em qualquer fase da vida, não é recomendada a

vacinação. Deverá ser pedido solicitação/autorização médica.



Gestantes: Não recomendada vacinação. Somente se for viajar para área de risco, com casos 

prováveis/confirmados de febre amarela, a vacinação deverá ser analisada caso a caso através de 

avaliação/autorização médica e serem devidamente acompanhadas em relação aos eventos adversos 

durante todo o pré-natal e nascimento do bebê. 

Nutrizes ou lactantes: 

- Em caso de mulheres que estejam amamentando crianças menores de 6 (seis) meses de idade deve

ser evitada ou postergada.

Algumas pessoas não podem vacinar. Veja as contraindicações: 

- Crianças com menos de 6 meses de idade;

- Indivíduos com histórico de reação anafilática a substâncias presentes na vacina (ovo de galinha e

seus derivados, gelatina e outros produtos que contêm proteína animal bovina);

- Pacientes com histórico de doenças do timo (miastenia grave, timona, casos de ausência de timo

ou remoção cirúrgica) também devem buscar orientação de um profissional de saúde;

- Pacientes com imunossupressão de qualquer natureza:

Pacientes infectados pelo HIV com imunossupressão grave; 

Pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, quimioterapia, 

radioterapia, imunomoduladores); 

Pacientes submetidos a transplante de órgãos; 

Pacientes com imunodeficiência primária; 

Pacientes com neoplasias. 
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