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NOTA AOS MÉDICOS E À POPULAÇÃO 

Assunto: Dose fracionada da vacina contra febre ama rela 
 

Diante da atual epidemia de febre amarela e do anúncio pelo 
Governo de medidas como o fracionamento das doses oferecidas nos postos 
de saúde da rede pública, o Conselho Federal de Medicina (CFM) vem a 
público, em defesa dos interesses da população brasileira, pedir atenção e 
apoio máximos das autoridades sanitárias em relação aos seguintes pontos:  

1) O CFM reconhece a necessidade momentânea de vacinar a população 
em risco em caráter de urgência com a dose fracionada da vacina; 

2) No entanto, o Governo deve buscar meios para aumentar a oferta da 
vacina existente ou uma nova vacina que possa ser produzida em 
ampla escala; 

3) Tão logo sejam normalizados o fornecimento e os estoques da vacina 
para febre amarela, deve haver o fim do fracionamento. A retomada da 
oferta de doses de reforço para os que fizeram uso da dose completa 
deverá ocorrer após 10 anos e para os que fizeram uso da dose 
fracionada deverá ocorrer após oito anos;   

4) Seja feito o monitoramento contínuo da população, por meio de estudos 
científicos e epidemiológicos, para avaliar a duração da imunidade 
produzida pela vacina fracionada, cuja metodologia deve ser adotada 
apenas em situações de grandes epidemias ou de carência de vacinas. 

De forma complementar, o CFM pede à população brasileira que 
observe as orientações gerais feitas pelas autoridades sanitárias sobre os 
critérios a serem observados na vacinação contra a febre amarela, evitando o 
pânico e comportamentos que possam representar exposição a situações de 
risco, como tomar diferentes doses seguidas. 

O CFM reitera ainda o compromisso dos mais de 440 mil médicos 
brasileiros com a saúde da população, o qual é expresso por meio da defesa 
inconteste de medidas que melhorem a prevenção contra a doenças e 
garantam o acesso dos pacientes ao melhor tratamento, após diagnóstico.  

Brasília, 26 de janeiro de 2018.  
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