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Introdução: A Febre Amarela (FA) é uma doença viral aguda transmitida pela picada do 

mosquito infectado do gênero Aedes Aegypti (ciclo urbano) e pelo Haemagogus sabethes 

(ciclo silvestre). A probabilidade da transmissão urbana no Brasil é considerada rara, em 

comparação ao número de casos¹. Entre os casos confirmados 88,2% são do sexo masculino, 

com mediana de idade de 35 anos (mínimo 10; máximo 69) e 17,6% são trabalhadores rurais, 

que se encontram mais suscetíveis a exposição do mosquito2,3. Em 2019, constata- se que 

está havendo um aumento considerável no número de casos notificados de FA nas regiões sul 

e sudeste do Brasil, caracterizando a reemergência do vírus no país; uma vez que na região 

Amazônica já era considerada uma endemia. No Brasil, já houve um total de 1.281 casos 

notificados, sendo 678 na região sudeste e 479 na região sul, ganhando destaque os estados de 

São Paulo (556 casos) e Paraná (432 casos), ou seja, 90,3% dos casos notificados se 

encontram concentrados nessas duas regiões3,4. Diante desse cenário, vale ressaltar a 

existência de um grande fluxo migratório dos diversos estados brasileiros em direção as 

grandes metrópoles das regiões sul e sudeste, devido a intensa busca por uma melhor 

qualidade de vida: como melhores opções de trabalho, moradia, saúde, educação e, até 

mesmo, o turismo; favorecendo assim a propagação e o agravamento da doença, uma vez que 

uma pessoa infectada, por exemplo, na Amazônia, ao se deslocar para o sul e sudeste servirá 

como um reservatório do antígeno viral, o qual outros mosquitos poderão se infectar e assim 

propagar a doença. Dessa forma, cabe destacar que a partir desse quadro, a Febre Amarela 

está ganhando uma maior notoriedade, visto que essas regiões apresentam um intenso fluxo 

populacional e ainda possuem um quantitativo elevado de pessoas não vacinadas, ou seja, o 

risco de adquirir essa doença se encontra extremamente alto5. Objetivos: Analisar a 

incidência da Febre Amarela com a sua crescente distribuição nas regiões Sul e Sudeste. 

Métodos: Trata-se de um estudo do tipo ecológico, analítico e transversal, com dados 

retirados das bases de dados e boletins epidemiológicos no período de junho de 2018 a junho 

de 2019. A população alvo e a amostra do presente estudo foi os casos notificados das regiões 

sul e sudeste do Brasil, totalizando 678 e 479 casos, respectivamente. Destacando-se os 

estados de São Paulo e Paraná. Foram incluídos na pesquisa o grupo composto pelos 

indivíduos que se enquadram nos casos notificados de Febre Amarela durante o período 

determinado pelo boletim epidemiológico do ministério da saúde. Foram excluídos da 

pesquisa o grupo composto pelos indivíduos que não se enquadram nos casos notificados de 

Febre Amarela durante o período determinado pelo boletim epidemiológico do ministério da 

saúde. Inicialmente, se fará uma revisão de literatura, com a finalidade de contextualizar o 

tema. Concomitante ao estudo bibliográfico, será feito o levantamento de dados nas bases de 

dados, nos boletins epidemiológicos e no Ministério da Saúde, sendo os dados utilizados do 

período de junho de 2018 a junho de 2019. Resultados e Discussão: Resultados: Na tabela 1, 

mostra a distribuição dos casos humanos suspeitos de Febre Amarela notificados à SVS/MS, 

ganhando destaque as regiões sul e sudeste, principalmente os estados de São Paulo e Paraná, 

onde os casos demostraram um crescente aumento no ano de 2019. A figura 1, apresenta as 
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áreas afetadas (com evidência de circulação viral) e ampliadas (limítrofes àquelas afetadas), 

que compõem as áreas de risco de transmissão de FA, sendo evidente no Norte, Sul e Sudeste. 

Discussão: De acordo com exposto, observa-se uma grande quantidade de casos localizados 

na região sul e sudeste comparada as demais regiões. Anteriormente, a febre amarela era 

considerada uma doença mais prevalente à região norte, tornando-se uma endemia nessa 

localidade, porém, pela existência de um elevado fluxo migratório nacional, principalmente 

direcionado as regiões sul e sudeste, o vírus conseguiu alcançar rapidamente essas áreas. 

Diante disso, por não ser uma doença frequente dessas regiões à população apresentava um 

certo descaso para com essa enfermidade e com a sua cobertura vacinal, sendo pegos 

desprevenidos quando o vírus alcançou essas localidades. Desse modo, a febre amarela 

encontrou um sitio proliferativo propicio para a sua propagação. Atualmente, espera-se que 

ocorra um aumento do número de casos em todo o território nacional, visto que ao atingir as 

regiões sul e sudeste, que exercem um intenso fluxo migratório em todas as regiões do Brasil, 

a doença irá se propagar com mais facilidade. Entretanto, por se tratar de regiões que 

concentram grandes polos econômicos e com um elevado contingente populacional, espera-se 

também que ocorrerá uma atenção vacinal e uma fiscalização mais efetiva em cima desta 

enfermidade, que ainda é classificada como uma doença negligenciada no país. Conclusão/ 

Considerações Finais: Ao término dessa pesquisa e posterior a avaliação dos resultados, 

constatou-se que a ocorrência da febre amarela no território nacional tem a incidência maior 

de 90% nas regiões sul e sudeste. Desse modo, conclui-se que a febre amarela vem 

apresentando um intenso deslocamento da Amazônia para os principais polos econômicos do 

país, especialmente São Paulo e Paraná. Resultando assim em um quadro cada vez mais grave 

e preocupante, visto que vem atingindo centros com uma grande aglomeração de pessoas 

desprotegidas. 
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