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mais e
melhor!

Para viver

:: Informação para sua qualidade de vida ::

Área com Recomendação Permanente de Vacinação (3.529 municípios)

Área com Recomendação Temporária de Vacinação (240 municípios)

Área sem Recomendação de Vacinação (1.801 municípios)

O recente surto de febre amarela silvestre 
(das matas) trouxe de volta o risco de 
a doença chegar aos grandes centros urbanos. 

A principal barreira de proteção é a vacinação, 
por isso é tão importante que ela esteja em dia. 

O mapa ao lado mostra as áreas com reco-
mendação permanente e temporária de vacinação.

O mapa da 
febre amarela

Fonte:  Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública sobre Febre Amarela (MS).  
Informe – Nº 43/2017 - Atualização em 31 de maio de 2017.

Pessoas que residem ou se deslocam para áreas de risco, crianças com idade 

entre 6 e 9 meses; maiores de 60 anos; gestantes; mulheres amamentando 

bebês com menos de 6 meses e pessoas com o sistema imune comprometido 

podem se vacinar, MAS, APENAS APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA, 

que analisará se o risco de infecção supera o risco de eventuais 

eventos adversos graves decorrentes da vacinação.

Quem já recebeu uma dose da vacina febre amarela é considerado 

imunizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

SAIBA MAIS

Fonte: Dra. Isabella Ballalai 
(CRM: 52.48039-5)
Diretora-Médica da Rede Vaccini

Para saber todas as contraindicações e outras informações acesse:
https://vaccini.com.br/vacinas/vacinas-disponiveis/178-febre-amarela

Para mais informações, consulte o seu médico.

   Cuide-se bem!

Proteja-se e ajude a manter nossas cidades livres do risco da febre 
amarela urbana. A vacina da febre amarela está disponível 

nas clínicas Vaccini e, se for de sua conveniência, pode ser aplicada 
simultaneamente com a da gripe, sem a necessidade 

de qualquer intervalo mínimo.

COLOQUE A SUA VACINAÇÃO EM DIA

QUEM DEVE SE VACINAR 

• Pessoas com idade entre 9 meses e 59 anos que residem ou se deslocam 

para áreas com recomendação de vacinação (mesmo que temporária - 

veja o mapa), desde que não haja contraindicações.

• Pessoas com viagem para países que exigem a apresentação do Certificado 

Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP), segundo o Regulamento 

Sanitário Internacional, desde que não haja contraindicações. 


