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RESUMO:

Introdução: A Febre Amarela (FA) é uma doença infecciosa febril aguda - que pode
ser  assintomática  ou  apresentar  a  tríade  de  febre,  náuseas,  e  vômitos
acompanhados  de  fadiga  -  transmitida  através  de  vetores  artrópodes.  A  Saúde
Única nada mais é do que uma proposta que correlaciona à saúde humana, animal e
ambiental com a finalidade de esclarecer essa correlação e proporcionar a saúde
coletiva dos ecossistemas. Por isso, esse estudo tem como objetivo abordar a Febre
Amarela sobre o ponto de vista da Saúde Única.  Metodologia:  Trata-se de uma
revisão  de  literatura  realizada  através  da  busca  nas  bases  de  dados  PubMed,
Science  Direct  e  Scielo  utilizando  os  seguintes  descritores:  Saúde  Única,  Febre
Amarela e Brasil. Resultados e Discussão: A Febre Amarela possui características
de  transmissão  relacionadas  com  fatores  ambientais,  como  a  invasão  e
proximidades  à  áreas  florestais,  propícias  ao  desenvolvimento  de  vetores
artrópodes,  o  que  pode  contribuir  para  a  ocorrência  de  casos  da  doença.
Conclusão:  Nesse  contexto,  a  compreensão  dos  fatores  ambientais  se  faz  de
grande importância no combate à doença. A preservação dos ecossistemas garante
a saúde dos animais silvestres, e consequentemente, evita a propagação do vírus
da febre amarela para a área urbana.
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ABSTRACT:

Introduction: Yellow Fever (YF) is an acute febrile infectious disease - which can be
asymptomatic or present the triad of fever, nausea, and vomiting accompanied by
fatigue - transmitted through arthropod vectors. One Health is nothing more than a
proposal  that correlates with human, animal and environmental health in order to
clarify this correlation and provide the collective health of ecosystems. Therefore, this
study  aims  to  address  Yellow  Fever  from  the  point  of  view  of  One  Health.
Methodology:  This  is  a  literature  review  conducted  by  searching  the  PubMed,
Science Direct and Scielo databases using the following descriptors: Unique Health,
Yellow Fever and Brazil.  Results and Discussion: Yellow Fever has transmission
characteristics related to environmental factors,  such as invasion and proximity to
forest  areas,  conducive  to  the  development  of  arthropod  vectors,  which  can
contribute to the occurrence of cases of the disease. Conclusion: In this context, the
understanding  of  environmental  factors  is  of  great  importance  in  combating  the
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disease. The preservation of ecosystems guarantees the health of wild animals, and
consequently, prevents the spread of the yellow fever virus to the urban area.

Keywords: Yellow Fever; One Health; Transmission

INTRODUÇÃO

A Febre Amarela (FA) é uma doença infecciosa febril aguda - que pode ser
assintomática ou apresentar a tríade de febre, náuseas, e vômitos acompanhados
de fadiga - transmitida através de vetores artrópodes. O agente etiológico da doença
é  um  vírus  de  RNA  de  fita  simples  de  sentido  positivo,  pertencente  à  família
Flaviviridae.  A transmissão do vírus  ocorre  através da picada do vetor,  em dois
ciclos  distintos:  o  selvagem  e  o  urbano.  O  ciclo  selvagem  se  caracteriza  pela
infecção de primatas pelos mosquitos do gênero Haemagogus spp. e/ou Sabethes
spp.,  enquanto  no  ciclo  urbano  tem-se  a  infecção  de  seres  humanos  pelos
mosquitos do gênero Aedes spp. (GIOVANETTI et al., 2019).

Em relação a  sua epidemiologia,  a  FA é  distribuída  em regiões tropicais,
principalmente na África, que é responsável por cerca de 90% dos casos mundiais, e
na América do Sul. O Brasil é um dos principais contribuintes dos casos da América
do Sul, seus casos se concentram principalmente nas regiões amazônicas, tal fato
ocorre  devido  a  melhor  adaptação  do  mosquito  em ambientes  urbanizados com
presença de abundante vegetação. Em virtude do risco de dispersão, o Brasil adotou
a notificação compulsória para a FA, sendo assim, a mesma deve ser notificada no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (CALADO; PAZ, 2020).

Sabe-se que a área de transmissão silvática modificou-se através dos anos,
se concentrando nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Tal modificação
ampliou a capacidade de transmissão, uma vez que, possibilitou o contato do vírus
com seu mosquito de transmissão urbana, o Aedes spp., um exemplo pode ser dado
através da epidemia dos anos de 2016 e 2017 que envolveu, principalmente, os
estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2017, as
maiores  taxas  de  incidência  da  doença  foram  registradas  no  Espírito  Santo
(6,3/100.000 hab) e em Minas Gerais (2,2/100.000 hab). Nesse mesmo ano foram
registrados no país 261 óbitos, com taxa de letalidade de 33,6% (CALADO; PAZ,
2020; SIQUEIRA et al., 2020).

A Saúde Única nada mais é do que uma proposta que correlaciona à saúde
humana,  animal  e  ambiental  com  a  finalidade  de  esclarecer  essa  correlação  e
proporcionar a saúde coletiva dos ecossistemas. Sabe-se que a febre amarela é
uma doença de origem zoonótica gerada a partir de um spillover ocasionado a partir
de diversos estímulos ecológicos como o desmatamento, o desenfreado crescimento
urbano e a adaptação do patógeno a um vetor de transmissão urbana (ARAÚJO;
SILVA; LEAL, 2020; CHILDS et al., 2019). Por isso, esse estudo tem como objetivo
abordar a Febre Amarela sobre o ponto de vista da Saúde Única.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada através da busca nas bases
de dados PubMed, Science Direct e Scielo utilizando os seguintes descritores: Febre
Amarela, Saúde Única e Brasil. 
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Foram incluídos boletins e artigos publicados entre os anos de 2016 a 2020,
publicados nas línguas portuguesa e inglesa. Foram excluídos, dessa forma, artigos
que não estavam totalmente disponíveis para leitura e que não abordavam a Febre
Amarela através da discussão em torno dos princípios da Saúde Única. 

Após a busca nas bases de dados, foram encontrados 73 artigos. Destes, 7
foram selecionados para a construção do trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre  2016  e  2017,  pesquisadores  analisaram  as  características
epidemiológicas  da  Febre  amarela  em  Minas  Gerais.  Entre  as  28  Unidades
Regionais de Saúde ocorreram 420 casos de Febre amarela Silvestre e 4 casos de
Febre Amarela Urbana. Esses altos números de casos podem estar relacionados ao
desmatamento, ocasionando um aumento na população de mosquitos que infectam
os macacos nas florestas restantes. Dessa forma, esses mosquitos muitas vezes
migram para o ambiente urbano o que favorece o aparecimento de doenças tanto
nos animais como nas pessoas (CASALI et al., 2019).

Para  que  ocorra  a  distinção  entre  a  Febre  Amarela  Silvestre  e  a  Febre
Amarela  Urbana,  é  necessário  o  conhecimento  genômico  dos  vírus.  A  falta  de
desses dados preocupa a saúde pública, pois a FA Urbana exigiria intervenções de
saúde com alta prioridade. Recorrendo a caracterização filogenética das cepas, é
possível elucidar os ciclos de transmissão (MOREIRA-SOTO, 2018).

No decorrer dos últimos anos foi notória a insuficiência de vacinas contra a
febre amarela a nível mundial. Em 2014, o Brasil declarou ressurgimento do vírus da
FA por meio das epizootias em primatas não humanos onde o vírus foi confirmado.
Após isso, foram confirmados 7 casos sendo 4 óbitos, todos os casos eram do sexo
masculino não vacinados com a idade variando entre 7 e 59 anos (PAHO/WHO,
2016).

A medida mais importante e confiável para prevenção de FA é somente a
vacinação, que fornece imunidade contra a doença a 80-100% do vacinados após
10 dias e 99% após 30 dias. Apesar da vacinação ser considerada segura e eventos
adversos serem incomuns, as medidas profiláticas não devem ser descartadas para
que ocorra uma imunização segura (PAHO/WHO, 2017).

Fatores geoambientais como a chuva, o clima, a altitude e a diversidade de
hospedeiros  primatas  não  humanos  também  influenciam  para  a  ocorrência  da
doença. Entretanto, a ocupação descontrolada de áreas florestais, os primatas não
humanos  suscetíveis  e  a  população  não  vacinada  que  residem  em  áreas
periurbanas também são apontados como cooperadores para ocorrência de surtos
da febre  amarela  no  Brasil.  A  incidência  da  Febre  Amarela  Silvestre  é sazonal,
coincidindo  com a  estação  chuvosa  na  área  endêmica,  quando  há  aumento  da
densidade dos transmissores. (SOUZA NETO et al, 2019).

As  diretrizes  da  saúde  única  garantem  que  haja  integração  entre  saúde
humana,  animal  e  ambiental.  Nesse sentido,  visto  que a  febre  amarela  também
possui causas intimamente relacionadas a fatores ambientais, a mesma necessita
da perspectiva da saúde única, pois ambas são associadas ao contágio de humanos
a partir  de  picada de mosquitos  ocasionada pelo  adentramento  do vetor  à  área
urbana. A proliferação desenfreada do mosquito nessas áreas se dá pelas ações
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antrópicas como o desmatamento e causas naturais como enchentes (CHILDS et
al., 2019; CALADO; PAZ, 2020). 

CONCLUSÃO

Apesar  do  amplo  conhecimento  sobre  o  agente  etiológico  e  a  forma  de
transmissão, bem como a ampliação das vacinas, a doença continua avançando e
ocasionando  um  aumento  de  surtos  na  população  humana,  o  que  nos  leva  a
questionar a relação entre o desequilíbrio ambiental e a proliferação dos mosquitos
portadores do vírus da febre amarela. 

Nesse contexto, a compreensão dos fatores ambientais sob a perspectiva da
Saúde Única se faz de grande importância no combate à doença. A preservação dos
ecossistemas garante a saúde dos animais silvestres, e consequentemente, evita a
propagação  do  vírus  da  febre  amarela  para  a  área  urbana.  Essa  medida  evita
também a  transmissão  desenfreada  de  diversas  outras  doenças  que  os  insetos
podem transportar. 

É necessário que haja uma abordagem multidisciplinar e multissetorial para
entender melhor as dinâmicas de propagação da doença. As medidas de controle
precisam  ser  implantadas  em  grande  escala  para  prevenir  possíveis  surtos  de
doenças de caráter zoonótico, visando o bem-estar e manutenção da saúde das
populações envolvidas.
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