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Notícias 
 
01 Jun 2016 – Actualização de informação sobre Certificado de 
Febre Amarela e Recomendações de Vacinação OMS 2016 

 
 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou recentemente novas recomendações para a vacinação contra a 
febre amarela e requisitos para o respectivo certificado para 2016. Os registos do país no TRAVAX foram 
actualizados para refletir as alterações referentes a 2016.  

 
Além das novas recomendações, a OMS também publicou informação relativa à alteração do Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI 2005) que se prevê entrar em vigor a 11 de Julho de 2016. Isto decorre após a declaração da 
OMS de Maio de 2013, onde referiu que a vacina contra a febre amarela oferece uma proteção vitalícia em 
indivíduos imunocompetentes.    
 
Resumindo, a OMS recomendou que a partir de 11 de Julho de 2016: 
 

 

O período de validade da CIVP para a vacinação contra a febre amarela, se altere de 10 anos para toda a vida da 
pessoa vacinada; isto aplica-se a todos os CIVP para a vacinação contra a febre amarela, incluindo os 
certificados já emitidos e também os novos ou os duplicados.  

Um CIVP válido, apresentado pelos viajantes à chegada, não deve ser rejeitado com o fundamento de que 
passaram mais de 10 anos desde a data em que a vacina se tornou eficaz, conforme declarado no certificado, 
não podendo ser exigido qualquer reforço de vacina ou nova vacinação. 

 
Entretanto, a OMS recomendou o seguinte relativamente ao actual período de validade do CIVP: 
 
“Até 10 de Julho de 2016, o RSI (2005) continua a mencionar que o período de validade dos certificados de 
vacinação contra a febre amarela é de 10 anos a partir da data em que a vacina se tornou 
eficaz”(www.who.int/ih/2016-ith-annex1.pdf). 
Para mais informações, incluindo sobre como preencher um CIVP para vacinação contra a febre a amarela a partir 
de 11 de Julho de 2016, consulte: 
 
Alteração ao Regulamento Sanitário Internacional da OMS (2005), anexo 7 (febre amarela): 
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Alteração ao Regulamento Sanitário Internacional (2005), Anexo 7 (Febre amarela): 
Termo de proteção oferecido pela vacinação contra a infecção da febre amarela, e validade do respectivo 

certificado de vacinação RSI, estendido para toda a vida da pessoa vacinada 
 
A febre amarela é a única doença especificada no Regulamento Sanitário Internacional (2005) (RSI 2005) pela 
qual os países poderão exigir prova de vacinação aos viajantes como condição de entrada sob determinadas 
circunstâncias e que poderão tomar determinadas medidas caso o viajante não tenha na sua posse o respectivo 
certificado.1 
Em Maio de 2014, com base nas recomendações do Grupo Consultivo Estratégico de Peritos em Imunização de 
que uma dose única da vacina contra a febre amarela oferece uma proteção vitalícia2, a septuagésima sétima 
Assembleia Mundial de Saúde adoptou a resolução WHA67.13 (2014) para actualizar e alterar o Anexo 7 do 
Regulamento.3  
 
 A alteração ao Anexo 7 do RSI (2005) (ver em baixo) entra em vigor e será legalmente vinculativa para 
todos os Estados Membros do RSI a 11 de Julho de 2016. 
No contexto das viagens internacionais, a alteração ao anexo 7 modifica o período de validade do 
respectivo certificado de vacinação contra a febre amarela e a proteção oferecida pela vacinação contra 
a infecção da febre amarela de acordo com o RSI (2005), passando de dez (10) anos para toda a vida da 
pessoa (viajante) vacinada. Por conseguinte, a partir de 11 de Julho de 2016, não pode ser exigido aos 
viajantes portadores de certificados novos ou antigos, qualquer reforço da vacinação ou uma nova 
vacinação como condição de entrada num Estado Membro, independentemente da data de emissão do 
seu certificado de vacinação internacional.  
A validade vitalícia destes certificados aplica-se automaticamente aos certificados emitidos depois de 11 de 
Julho de 2016, assim como aos certificados já emitidos.  
  

                                                             
1	As	principais	disposições	do	RSI	(2005)	sobre	vacinação	e	respectivos	certificados	constam	nos	Anexos	6	e	7	e	Artigo	36.	
Consultar	o	Regulamento	Sanitário	internacional	da	OMS	(2005),	Segunda	Edição,	2008.	Disponível	em:	
http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/eng/	
2	Meeting	of	the	Strategic	Advisory	Group	of	Experts	on	immunization,	April	2013-	conclusions	and	recommendations.	
Weekly	epidemiological	record.	2013;88	(20):	201-216	
(http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf,	acedido	a	18	de	Março	de	2014	
3	Resolução	WHA67.13	



 
Texto principal revisto no Anexo 7 

 
O seguinte texto parcial do Anexo 7 inclui o novo texto revisto (a negrito) 

 
REQUISITOS RELATIVOS À VACINAÇÃO OU PROFILAXIA PARA DOENÇAS ESPECÍFICAS 

 
1. Além de todas as recomendações para vacinação ou profilaxia, as doenças seguintes são as que foram 

especificamente designadas ao abrigo deste Regulamento e pelo qual pode ser exigida prova de vacinação ou 
profilaxia como condição de entrada num Estado Membro. 
  
Vacinação contra a febre amarela. 
 

2. Recomendações e requisitos para a vacinação contra a febre amarela: 
 
(a) Para efeitos do presente Anexo: 
 
(i) o período de incubação da febra amarela é de seis dias; 
 
(ii) as vacinas contra a febre amarela aprovadas pela OMS oferecem protecção contra a infecção 10 dias após a 
administração da vacina; 
 

(iii) esta protecção continua durante toda a vida da pessoa vacinada, e  
 
(iv) a validade de um certificado de vacinação contra a febre amarela deverá estender-se a toda a vida da pessoa 
vacinada, tendo início 10 dias após o período de vacinação. 

Todas as pessoas envolvidas na implementação destes novos requisitos deverão rever o texto completo do Anexo 7. (ver 
texto completo no final do documento.) 

  
 
 

 Perguntas e respostas sobre assuntos específicos: 
 

1. Precisam os viajantes de obter novos certificados RSI de vacinação contra a febre amarela? 
Não: Os certificados internacionais (RSI) de vacinação actualmente válidos continuam válidos – agora e durante 
toda vida do respectivo viajante.  
 
O RSI (2005), nos Anexos 6 e 7, fornece requisitos específicos tanto em termos de conteúdo como de formato para 
os certificados de vacinação contra a febre amarela. O formato requerido para estes certificados inclui um espaço 
para inserir uma data de validade, se aplicável (ver em baixo). Com base no anterior requisito RSI de 10 anos de 
validade, os actuais certificados incluem normalmente uma data de dez anos após a vacinação anterior. Devido à 
alteração do Anexo 7, independentemente de quaisquer datas de vacinação ou de validade nos certificados 
existentes, a sua validade fica automaticamente vitalícia.  
 

Vacina	ou	
profilaxia	

Data	 Assinatura	e	
profissão	do	
clínico	
supervisor	

Fabricante	e	
Nº	do	lote	de	
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profilaxia	

Certificado_conteúdo	
ilegível	

Carimbo	
oficial	do	
centro	de	
saúde	

1.	 	 	 	 	 	
2.	 	 	 	 	 	

 
 

2. Os certificados de vacinação precisam de ser alterados ou modificados para comprovar a sua validade vitalícia? 
Não. Nada no certificado precisa ou deve ser modificado; de facto, de acordo com o RSI, quaisquer alterações, 
supressões, rasuras ou acréscimos poderão invalidar um certificado. (Ver RSI, Anexo 6. (6).) 

 

 

 



 

 
 

3. Nos novos certificados, qual o termo que deve ser inserido no espaço do certificado (ver em cima) para indicar o 
período de validade? 
 
Embora o RSI não especifique as palavras exactas a incluir no certificado para indicar a validade vitalícia do 
certificado, a OMS incentiva os países a utilizar palavras que expressem de forma clara e inquestionável que o 
certificado serve para toda a vida da pessoa vacinada. Neste contexto, de forma a evitar eventuais equívocos e 
interrupção da viagem internacional, a OMS recomenda a utilização da terminologia idêntica à adoptada no texto 
revisto do Anexo 7 que estipula claramente que os certificados têm uma validade vitalícia. Ao abrigo do requisito 
do RSI que exige que os certificados sejam preenchidos em Inglês ou Francês (e podendo ainda ser preenchidos 
noutra língua além do inglês ou Francês), considere a seguinte terminologia utilizada no Anexo 7 revisto: 
Inglês: “life of person vaccinated” 
Francês: “vie entière du sujet vacciné” 
 

4. De que forma esta alteração ao RSI (2005) afeta eventuais medidas que os Estados Membros possam 
implementar para a proteção das suas próprias populações ou as recomendações que os médicos possam dar 
aos seus pacientes a respeito da vacinação contra a febre amarela, incluindo eventuais vacinas de reforço? 
 
Não. A alteração apenas afecta o que os países poderão exigir aos viajantes internacionais como condição de 
entrada em termos de vacinação contra a febre amarela e relacionado com os certificados de vacinação internacional 
do RSI. Os países e os prestadores de cuidados de saúde continuam livres para poder implementar os seus próprios 
requisitos de vacinação, revacinação ou vacinas de reforço para as suas próprias populações, ou doentes.4 
 

5. Que passos deverão tomar os Estados Membros para preparar a implementação dos requisitos do novo 
certificado a 11 de Julho de 2016, quando se tornarem legalmente obrigatórios? 
 
• Informar todas as autoridades competentes, departamentos e respectivo pessoal 
• Formar pessoal responsável para a análise, processamento e aceitação dos certificados internacionais de 

vacinação contra a febre amarela de forma a desempenharem as suas funções na totalidade à data respectiva. 
• Rever e actualizar conforme necessário todas as leis, regulamentos, regras ou procedimentos operacionais ou 

outros requisitos referentes à análise, processamento e aceitação de certificados internacionais de vacinação 
contra a febre amarela, de forma a assegurar a sua conformidade com os novos requisitos.  
 

Os textos completos do Anexo 7, conforme alterado e em vigor para todos os Estados Membros da OMS a partir de 11 de 
Julho de 2016, encontram-se disponíveis em Árabe, Chinês, Inglês, Francês, Russo, e Espanhol em www.who.int/ith. 
  

                                                             
4	Consultar	Vaccines	and	vaccination	against	yellow	fever:	WHO	Position	Paper	–	June	2013,	Weekly	Epidemiological	
Record,	88(27):269-284	(http://www.who.int/wer/2013/wer8827.pdf?ua=1,	acedido	a	14	de	Abri	de	2016).	I		
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Notícias 
 
01 Jun 2016 – Validade Vitalícia dos Certificados de Febre 
Amarela 

 
 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou recentemente novas recomendações para a vacinação contra a 
febre amarela e requisitos para o respectivo certificado para 2016. Os registos do país no TRAVAX foram 
actualizados para refletir as alterações referentes a 2016.  

 
A partir de hoje, 11 de Julho de 2016, o certificado internacional de Vacinação ou Profilaxia é válido para toda a vida 
da pessoa vacinada. Isto decorre após a declaração da OMS de Maio de 2013, onde referiu que a vacina contra a 
febre amarela oferece uma proteção vitalícia em indivíduos imunocompetentes.    
 
Resumindo, a OMS recomendou que a partir de 11 de Julho de 2016: 
 

 

• O período de validade da CIVP para a vacinação contra a febre amarela se altere de 10 anos para toda a 
vida da pessoa vacinada; isto aplica-se a todos os CIVP para a vacinação contra a febre amarela, 
incluindo os certificados já emitidos e também os novos ou os duplicados.  

• Um CIVP válido, apresentado pelos viajantes à chegada, não deve ser rejeitado com o fundamento de 
que passaram mais de 10 anos desde a data em que a vacina se tornou eficaz, conforme declarado 
no certificado, não podendo ser exigido qualquer reforço de vacina ou nova vacinação. A OMS 
publicou informação referente á alteração do RSI que entra em vigor a partir de hoje.  
 

Para mais informações, incluindo sobre como preencher um CIVP para vacinação contra a febre amarela a partir 
de 11 de Julho de 2016, consulte: Alteração do Regulamento Sanitário Internacional da OMS (2005), anexo 7 
(febre amarela): 
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