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RESUMO 

 

No presente artigo foi realizado para analisar quais são as formas de prevenção da febre amarela. É 
classificada como uma doença febril aguda, de curta duração de gravidade variável. Ocorre 
principalmente em trabalhadores do sexo masculino. A transmissão ocorre de duas maneiras: F.A.U. 
(febre amarela urbana) e F.A.S. (febre amarela silvestre), clinicamente falando ela pode ser 
classificado como: leve, moderado e grave. 
Palavras Chave: cuidados, enfermeiro, sintomas. 

 

 
ABSTRACT 

 
 

In this paper was conducted to examine what are the ways to prevent yellow fever. It is classified as 
an acute febrile illness, short of varying severity. It occurs mainly in male workers. The transmission 
occurs in two ways: F.A.U. (urban yellow fever) and F.A.S. (yellow fever), clinically speaking it can be 
classified as mild, moderate and severe.  
Words Key: cares, male nurse, symptoms.   

 

1.     INTRODUÇÃO 

 
De acordo com o Manual de Vigilância Epidemiológica (2004) a febre amarela é 

uma doença febril aguda, de curta duração, transmitida por vetores que possui dois 

ciclos epidemiológicos distintos (silvestre e urbano). A F.A.S. (febre amarela 

silvestre) é transmitida pela picada do mosquito do gênero haemagogus e sabethes, 

já F.A.U. (febre amarela urbana) é transmitida pela picada do mosquito aedes 

aegypti, o qual é o transmissor do dengue (Bepa, 2009). Reveste de maior 

importância epidemiológica, sua gravidade clinica e elevado potencial de 

disseminação em áreas urbanas. A Febre Amarela tem sido registrada no Brasil, 

envolvendo principalmente lenhadores, seringueiros, vaqueiros, garimpeiros, 

turistas, etc. A referida doença atinge indivíduos do sexo masculino com uma 

variância entre 14 e 35 anos (Vasconcelos, 2003). 

Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica (2006) e Vasconcelos (2003), 

não existem tratamento especifico. É apenas sintomático com cuidadosa assistência 

ao paciente.  



Apesar de ser uma zoonose a febre amarela silvestre, esta não pode ser 

controlada, casos humanos podem ser impedidos pelo uso da vacina 17D, se faz  

importante prevenir o aparecimento de surtos de febre amarela urbana e para tanto, 

além da utilização do imunobiológico, é necessário combater a infestação por Aedes 

aegypti, através da eliminação de criadouros e uso de inseticidas (FIGUEIREDO, 

2006). 

Conforme o Guia de bolso 2010, o principal método para se evitar a 

reurbanização da FAS (febre amarela silvestre) é o controle do vetor Aedes aegypti. 

Penna (2003) lembra que há a necessidade de abranger o departamento de 

obras das Prefeituras, uma vez que suas construções propiciam depósitos, como 

entulhos, caixa de masseiras, entre outros e que o dengue é um problema da 

coletividade como um todo, envolvendo a população e autoridades e não 

exclusivamente o setor da área da saúde. 

O presente trabalho mostra que há uma carência de literaturas nos cuidados 

de enfermagem específicos para a referida doença.  

O objetivo do presente estudo é descrever as ações do controle da febre 

amarela urbana e silvestre. 

 

2.     MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida através de estudo bibliográfico. A coleta e análise 

de dados foram realizadas através de livros, artigos e publicações relacionadas ao 

tema. A exposição da pesquisa ocorrerá na cidade de Itapeva, na Associação 

Cultural de Itapeva, Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva. 

 

3. DISCUSSÃO 

Da Luz Neto (2008), afirma que a febre amarela é uma doença febril aguda de 

curta duração. Bepa 2009 por sua vez relata que a febre amarela pode ser 

classificada de duas maneiras: febre amarela urbana (F.A.U), que é transmitida 

através da picada do mosquito aedes aegypti, já a febre amarela silvestre (F.A.S) a 

transmissão ocorre através da picada do mosquito haemagogus e sabetes. 

Epidemiologicamente falando, o grupo mais envolvido pela F.A.S. são os homens 

que desempenham funções como seringueiros, lenhadores, garimpeiros. Vivem 

constantemente dentro das florestas, onde buscam formas de sobrevivência. 



De acordo com Instituto de tecnologia em imunobiológicos (Bio-Manguinhos, 

2010) devem ser tomadas medidas de proteção individual, como a imunização 

contra a febre amarela, principalmente para aqueles que residem ou vão viajar para 

áreas com sinal da doença. Outras medidas preventivas é o uso de repelente de 

insetos, mosquiteiros e roupas que cubram todo o corpo.  

De acordo com Alencar (2008), as ações inter-setoriais com a sociedade, 

através de ações de educação em saúde e, especialmente, de conhecimentos 

adequados para as atividades de prevenção e promoção, formam meios necessários 

aos sistemas de saúde em sua visão na atenção primária, sobretudo, no combate 

aos vetores da dengue e febre amarela. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que a febre amarela é uma doença de grande importância para a saúde 

pública e que ela se confunde a várias outras doenças, necessitando então de uma 

atenção redobrada na identificação da mesma. Vemos que há à necessidade de se 

rever as formas de controle, uma vez que a febre amarela silvestre não pode ser 

erradicada, não desprezando uma possível reurbanização. Com o aumento das 

áreas de recomendação vacinal, poderia justificar-se a inclusão da vacinação contra 

febre amarela no calendário básico de imunização, isso levaria a diminuição de 

campanhas de imunização de grande extensão.  

Não temos dúvida de que o homem tem a necessidade de adentrar as matas 

para explorar os recursos naturais, o que leva ao contato com vetores silvestres 

infectados, mas a ingenuidade e a ignorância das pessoas atuam favoravelmente ao 

vírus. Portanto, é importante melhorar a vigilância, ou seja, é preciso estar sempre 

alerta, suspeitando da doença, educar e reciclar melhor o pessoal de saúde, vacinar 

mais as populações suscetíveis. O combate ao mosquito Aedes aegypti é 

fundamental, o qual tem que se realizado através de ações de saneamento básico 

(principalmente coleta e destino do lixo e aporte de água) e de educação em saúde 

(redução dos criadouros dos mosquitos dispostos no meio ambiente: vasos, pneus, 

vasilhas descartáveis, etc), constitui-se medida eficiente na redução do risco de 

urbanização do vírus. 
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