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METODOLOGIA 

Estudo descritivo com análise de padrões pontuais. Foram 

georreferenciados os endereços de localização dos casos de 

epizootia por FA em primatas não humanos notificados ao SINAN 

com confirmação laboratorial. Para a avaliação da distribuição 

espacial foram construídos mapas da densidade de Kernel para os 

casos no primeiro  (07/2016 a 06/2017)  e segundo (07/2017 a 

06/2018) ciclos. Foi utilizado o software QGis. 

A Febre Amarela (FA) é uma doença infecciosa não-contagiosa 

cujo agente etiológico é um arbovírus pertencente ao gênero 

Flavivirus, família Flaviviridae. Há dois ciclos conhecidos de 

transmissão do vírus da FA : um urbano, no qual o Aedes aegypti é 

o principal vetor e um silvestre onde diversas espécies de 

mosquitos atuam como vetores, principalmente Haemagogus spp. e  

Sabethes spp. No ciclo silvestre o homem é um hospedeiro 

acidental, o principal hospedeiro é o primata não humano (PNH). 

No Estado do Rio de Janeiro (ERJ) o 1º caso positivo de PNH foi 

registrado em março de 2017. Este estudo buscou analisar a 

distribuição espacial dos casos de Febre Amarela em PNH no ERJ 

no período de 2017 a 2018.  

INTRODUÇÃO 

A caracterização da dinâmica espacial das epizootias contribuiu para o 

conhecimento de áreas de maior risco de febre amarela em humanos e 

demonstrou uma expansão espacial da positividade entre os PNH em 

diversas regiões do ERJ, evidenciando a circulação viral nas áreas de 

mata do estado..  

 

CONCLUSÃO 

No período em análise houve registro de casos em todas as regiões do 

estado, exceto na região Noroeste Fluminense. Todos os casos 

ocorreram em áreas de matas, em grande parte adjacente a áreas 

urbanas.  

No primeiro ciclo, as epizootias ocorreram nas regiões Serrana, 

Metropolitana II e no Norte Fluminense. A análise do estimador de Kernel 

indicou uma localidade com maior densidade de casos na região 

Serrana.  

Já no segundo Ciclo, evidenciou-se uma expansão dos casos detectados 

para as demais regiões, com alta densidade em municípios das regiões 

Médio Paraíba, Baía da Ilha Grande e Centro Sul. 
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RESULTADOS 

Foram georreferenciados 90% (n=54) dos casos de febre 

amarela em primatas não humanos.  
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Figura1 : Mapa  da densidade de Kernel dos casos de  FA em PNH  

no Estado do Rio de Janeiro - 1º ciclo 

Figura2 : Mapa  da densidade de Kernel dos casos de  FA em PNH  

no Estado do Rio de Janeiro - 2º ciclo 

 

Figura 3 : Mapa  da densidade de Kernel dos casos de  FA em PNH  

no Estado do Rio de Janeiro – 1º e 2º  ciclos 
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