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RESUMO
O NIVEL DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DA REGIÃO DE ITAPEVA SOBRE A FEBRE
AMARELA
Febre amarela é uma doença infecciosa aguda febril, causada por vírus Flaviviridae, transmitida por
mosquitos Haemagogus, Aedes e Sabethes. As formas clínicas leves predominam e tem variações
clinicas e de detecção difícil, o que pode levar a subnotificação, apenas 10% dos casos podem
apresentar a forma grave. Objetivou-se com este trabalho analisar e investigar o nível de
conhecimento da população de Itapeva, Itararé e Itapirapuã sobre a febre amarela e sua forma de
transmissão, prevenção e sintomas, entrevistando aproximadamente 170 pessoas e coletando dados
da Secretaria da Saúde das cidades citadas.
Palavras chave: Febre amarela, prevenção, sintomas, transmissão.
ABSTRAT
The Yellow Fever is an acute infectious disease febrile, caused by Flaviviridae virus, transmitted by
mosquitoes Haemagogus, Aedes and Sabethes. The mild clinical forms predominate and have clinical
variations and difficult detection, which can lead to underreporting, only 10% of the cases may present
the severe form. The objective of this study was to analyze and investigate the level of knowledge of
the population of Itapeva, Itararé and Itapirapuã about yellow fever and its forms of transmission,
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prevention and symptoms. Approximately 170 people were interviewed and the data was collected
from the Health Department of these cities described above.
Keywords: Yellow fever, prevention, symptoms, transmission

1. INTRODUÇÃO
A Febre Amarela é uma doença infecciosa febril aguda que possui dois
ciclos de transmissão: Silvestre: transmitida pelo Haemagogus e Sabethes (a
forma mais comum de transmissão nos dias de hoje) onde os primatas não
humanos (macacos) são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus e
os vetores são mosquitos com hábitos estritamente silvestres. Nesse ciclo, o
homem participa como um hospedeiro acidental ao adentrar áreas rurais e de
mata; Urbano: transmitida pelo Aedes aegypti. O vírus é transmitido pela
picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta
de pessoa a pessoa. A doença é considerada aguda e hemorrágica em vários
graus e recebe este nome, pois causa amarelão no corpo (icterícia). O vírus é
tropical e mais comum na América do Sul e na África. A pessoa apresenta os
sintomas iniciais 3 a 6 dias após ter sido infectada (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2015).
No Brasil a maior frequência da Febre Amarela ocorre entre os meses
de dezembro e maio, período com maior índice de chuvas, quando aumenta a
proliferação do vetor. A infecção acontece quando uma pessoa que nunca
tenha contraído a febre amarela, ou tomado a vacina contra a doença, é
picada por um mosquito infectado da forma silvestre. Geralmente, quem
contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são muito
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fracos, sendo: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular,
náuseas e vômitos por cerca de três dias. A forma mais grave da doença é
rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar (até três dias)
quando

podem

ocorrer

insuficiências

hepáticas

e

renais,

icterícia,

manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. A maioria dos infectados se
recupera bem e adquire imunização permanente contra a febre amarela
(CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, 2017).
A medida mais importante para prevenção e controle da febre amarela
é a vacinação. Duas cepas dão origem à vacina, que é composta pelo vírus
atenuado 17D cultivado em ovos embrionários de galinha, sacarose e
glutamato de sódio. Apenas uma dose desta vacina é capaz de imunizar um
individuo por toda vida, isto graças a uma grande pesquisa finalizada em abril
de 2016, pois antes era necessária a dose inicial e a revacinação. Por este
motivo, o Ministério da Saúde juntamente com os profissionais da saúde,
inclusive farmacêuticos alertam que, toda a população que reside ou que se
desloque para regiões silvestres, rurais ou de mata devem se imunizar na
Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua casa (BRIGIDO, H.;
2017).
Outras atribuições do profissional farmacêutico para combater esta
endemia é alertar os tipos de pacientes que não podem se vacinar, pois são
os profissionais mais próximos a população. Estes pacientes são: Mães
amamentando, gestantes, pessoas com histórico de reação anafilática após
ingestão de ovo, pessoas imunodeprimidas, imunodeficiência congênita ou
adquirida,

em

uso

de

terapêutica

imunodepressora,

quimioterapia,

radioterapia e corticoides em doses elevadas e pessoas que fazem uso de
medicações antimetabólicas. O uso de medicamentos como antipiréticos
(paracetamol e dipirona) podem ser recomendados desde que respeitadas às
interações medicamentosas. Não são recomendados os medicamentos que
contenham ácido acetilsalicílico porque podem causar hemorragias, assim
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como acontece em caso de dengue (CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA, 2016).
Portanto, por ser uma doença de importância epidemiológica com
gravidade clínica e potencial de disseminação em áreas urbanas, como
futuros farmacêuticos escolhemos este tema, pois temos o dever de combater
esta endemia. Devemos ter em mente que o risco de adoecer permanece.
Novos casos de febre amarela serão diagnosticados anualmente, pois a
necessidade de invadir as matas em busca de recursos naturais continuará e
a ingenuidade e a ignorância das pessoas favorecem o vírus. A única forma
de evitar a febre amarela é a vacinação. Não existe um remédio que mate o
vírus, o tratamento é feito a base de soro e medidas de suporte para tentar
manter o infectado vivo, e o organismo tem que encontrar forças para se
defender sozinho. A prevenção contra a doença e a erradicação dos
mosquitos e estudos sobre as epidemias devem ser feitas corretamente,
assim aumenta-se o conhecimento acerca da história natural da doença e
evita-se o retorno de outro flagelo. Para isso, o objetivo deste estudo foi de
levantar o nível de conhecimento da população da região de Itapeva sobre a
Febre Amarela.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Esse estudo foi baseado em revisão bibliográfica realizada na biblioteca da
FAIT, utilizando-se descritores para a busca de referencial teórico, que foram: Febre
amarela, prevenção, sintomas, transmissão. O período de pesquisa foi de artigos a
partir de 2017.
O local do estudo foi nos municípios de Itapeva, Itararé e Itapirapuã Paulista,
a amostra foi de conveniência, visto que os autores residem nos referidos
municípios. Foram entrevistadas 164 pessoas incluindo as cidades de Itapeva,
Itararé e Itapirapuã utilizando o formulário disponibilizado em anexo.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sobre a forma de transmissão, para 114 respondentes o mosquito é o
responsável pela transmissão da febre amarela, correspondendo a 69,5% dos
entrevistados e 31 respondentes não souberam responder qual a forma de
transmissão da febre amarela, correspondendo a 19% dos entrevistados.

Quantidade de respostas

FORMA DE TRANSMISSÃO
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1

1

Fonte: Própria do autor

Sobre os principais sintomas, 105 respondentes informaram que a febre é o
principal sintoma da febre amarela, correspondendo a 64% dos entrevistados; o
sintoma de dor em geral foi informado por 83 entrevistados o que corresponde a
50%

dos

entrevistados;

40

não

souberam

identificar

qualquer

sintoma,

correspondendo a 24% dos entrevistados. Nessa questão as pessoas entrevistadas,
informaram mais de um sintoma para a febre amarela, conforme demonstra o
gráfico, ultrapassando o 100% no total.
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SINTOMAS
105
100
80
60
40
20
0

83
40
11

2

1

9

27
5

4

4

2

2

1

2

13

2

1

2

5

1

1

1

1

Febre

Icterícia

Não soube
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Olhos vemelhos

Diarréia

Dor em geral
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Vômito

Cansaço

Mal-estar

Coração acelerado

Tosse
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Fraqueza

Náusea
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Sensibilidade a luz
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Fonte: Própria do autor

Sobre as formas de prevenção, 53% dos entrevistados responderam que a
melhor forma de prevenção é a vacinação, 22% não souberam responder, 8,5%
responderam que evitando água parada.
FORMAS DE PREVENÇÃO
100
90

Reciclagem/ limpeza dos quintais/
não deixar água parada
Uso de roupas longas
Zelar dos quintais

80

Não ir há lugares que tem animais
mortos (macaco)
Acabando com o mosquito/ ficando
longe de macaco
Não deixar o mosquito picar/ uso de
repelente
Repelente e outras prevenções

70
60
50
40
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Acabar com o foco do mosquito

20
10

1

0

Combate ao mosquito

Fonte: Própria do autor

3.1 DADOS COLETADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ITARÁRE
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Período: 01/2017 Até 12/2017
Foram vacinadas no total 1861 pessoas entre a faixa etária de 9 meses a
maiores de 60 anos. A distribuição das doses segue abaixo:
Dose Inicial: 681
Revacinação: 247
Única: 933
Período: 01/2018 Até 05/2018
Foram vacinadas no total 730 pessoas entre a faixa etária de 9 meses a
maiores de 60 anos. A distribuição das doses segue abaixo:
Dose Inicial: 10
Revacinação: 1
Única: 719

3.2 DADOS COLETADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ITAPIRAPUÃ
As informações coletadas foram do ano de 2017, sendo vacinadas 10% das
crianças; 70% dos jovens; idosos não tomam vacina, apenas com autorização
médica em dose única. Não há casos de febre amarela neste município, e as
vacinas só são dadas por agendamento para não ocorrer risco de desperdício, pois
uma vez aberto o frasco de 5 ou 10 doses, ele dura apenas 6 horas.

3.3 DADOS COLETADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ITAPEVA
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As informações coletadas é que a cobertura vacinal do município, de dados
desde o ano de 2009, quando foi inserida a região como de risco endêmico para
febre amarela, é que 98,7% da população já se encontra imunizada contra a doença.

4. CONCLUSÃO
Concluímos através de diversas pesquisas em artigos que a Febre Amarela é
uma doença muito letal e que pode levar a óbito, entre 10 a 12 dias do começo dos
sintomas nos casos mais graves. A única forma de prevenção é a vacina onde 95%
das pessoas vacinadas conferem imunidade uma semana após a aplicação.
De acordo com a pesquisa feita nas cidades de Itapeva, Itararé e Itapirapuã, a
população ainda confunde a maneira de prevenção do mosquito da dengue onde se
deve evitar água parada, porém, a maioria é vacinada. Na cidade de Itapeva, por
exemplo, 95% da população são vacinadas.
Portanto, como profissionais farmacêuticos temos o dever de espalhar
informação e buscar conscientizar a população sobre a gravidade dessa doença
prevenível por vacina. A partir desta pesquisa percebemos que o mesmo vetor pode
sim transmitir diferentes doenças, porém, as doenças apresentam aspectos
diferenciados em termos de sintomas, tratamento e prevenção. Assim, como
agentes de saúde devemos apresentar essa diferença à população, para que ocorra
a erradicação dos mosquitos e assim a população se sinta protegida. Foi possível
observar também que há poucas publicações a respeito do conhecimento e
percepção da população sobre a febre amarela.
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ANEXOS
Formulário da entrevista
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FEBRE AMARELA – Transmissão/Sintomas/Prevenção
Idade: ____ anos

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino

Grau de Escolaridade: ( ) Fundamental ( ) Médio ( ) Superior
( ) Completo

( ) Incompleto

1) Como a Febre Amarela é transmitida?
____________________________________________________
(

) Não soube responder

OBS: ________________________________________________
2) Quais são os principais sintomas?
____________________________________________________
(

) Não soube responder

OBS: ________________________________________________
3) Quais são as formas de prevenção da doença?
____________________________________________________
(

) Não soube responder

OBS: ________________________________________________

Pesquisa Realizada pelos alunos do 3° Período de Farmácia - Março 2018
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