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NOTA TÉCNICA N.º 06/07/DEVEP/SVS/MS 
 

Solicitante: Departamento de Vigilância Epidemiológica - DEVEP 

Assunto: Regulamento Sanitário Internacional/RSI (2005) – Exigência do Certificado 
Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela 

 

1  O Regulamento Sanitário Internacional (RSI/2005), representa um instrumento 
adotado pelos Estados Partes para diminuir o risco de propagação internacional de doenças, 
composto por procedimentos e normas a serem adotados com vistas à detecção e resposta às 
emergências de saúde pública de importância internacional. 
 
2 O RSI/2005 estabelece no Anexo 7 alínea b que o Estado Parte “Poderá exigir a 
vacinação contra a Febre Amarela a todos os viajantes que procedam de uma área que a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) tenha determinado que existe um risco de transmissão de 
febre amarela”. 
 
3   As medidas de saúde pública adotadas com base no RSI/2005 devem ser dirigidas 
de forma proporcional e restrita ao risco epidemiológico. A avaliação de risco em saúde pública 
deve ser realizada em termos de probabilidade de que um evento represente uma emergência em 
saúde pública de importância internacional, conforme algoritmo de decisão do RSI (2005). 
 
4  Existe risco de transmissão de febre amarela nas áreas endêmicas, de transição e 
de risco potencial, de acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS). 
 
5  O Ministério da Saúde do Brasil dispõe da vacina contra febre amarela para uso 
nas áreas de risco de transmissão da doença e é oferecida gratuitamente na política de vacinação 
da criança, do adolescente e do adulto.  
 
6  Em situações da detecção do vírus da febre amarela a partir de casos suspeitos, 
óbitos ou identificação em reservatórios e/ou hospedeiros, utiliza-se a vacina contra febre 
amarela como componente de prevenção e controle na região afetada. 
 
7           A Secretaria de Vigilância em Saúde, de acordo com a sua competência definida 
no Decreto Nº. 4.726, de 9 de junho de 2003, considera que somente será exigido para entrada 
no território nacional o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia, conforme definido 
no RSI (2005), para viajantes internacionais procedentes de áreas de ocorrência de febre amarela 
que apresente risco de disseminação internacional. Esta classificação de áreas será procedida 
mediante avaliação de risco pela SVS/MS, levando em consideração as informações procedentes 
da Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), além de 
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outras fontes. Excetuam-se dessa exigência aqueles casos contra-indicados para vacinação, 
quando seguidos das recomendações constantes no RSI (2005) referente à dispensa da 
obrigatoriedade do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia.  
 
8  Quando estabelecida a exigência do Certificado Internacional de Vacinação e 
Profilaxia, esta terá caráter temporário e será revogada após avaliação de risco procedida pela 
SVS/MS, quando as informações disponíveis indicarem não haver mais risco de disseminação 
internacional no país ou região de procedência dos viajantes. 

 
9  Recomenda-se previamente a vacina contra febre amarela com 10 dias de 
antecedência no país de origem para viajantes internacionais com deslocamento para áreas de 
risco no Brasil, em conformidade com a política de vacinação nacional. 

 
10  A autoridade sanitária, diante da determinação de exigência de vacinação, 
verificará os comprovantes de imunização contra febre amarela nos pontos de entrada no 
território nacional, objetivando estabelecer medidas de prevenção e controle da doença. 

 
11  Deve-se disponibilizar informação atualizada para acesso amplo pela população, 
profissionais de saúde, instituições e outros interessados, sobre as áreas consideradas de risco 
para a transmissão da febre amarela, referindo sobre a exigência do Certificado Internacional de 
Vacinação e Profilaxia, durante a vigência da situação de risco de disseminação internacional. 

 

 

 

 

 Brasília, 01 de novembro de 2007. 

 

 

Aprovo a Nota Técnica. 
Em, 01       11      2007. 

 

EDUARDO HAGE CARMO 
Diretor do DEVEP 

 

De acordo. 
Em,   09    11  2007. 

 

GERSON PENNA  
Secretário de Vigilância em Saúde 
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