O QUE É?
Uma doença causada por vírus. Pode
causar sintomas como febre, dor de
cabeça, náuseas, vômitos, dor no
corpo, pele e olhos amarelados
(icterícia) e hemorragia, podendo
levar à morte em casos mais graves.
COMO É TRANSMITIDA?
A febre amarela é transmitida pela
picada de mosquitos infectados.
Não é transmitida de pessoas para pessoas e nem de animais
para pessoas.
QUAIS MOSQUITOS PODEM TRANSMITIR?

Haemogogus spp, Sabethes spp e Aedes aegypti
E OS MACACOS?
Macacos NÃO transmitem febre amarela. Eles são vítimas
assim como nós!
Os macacos podem se infectar através da picada de
mosquitos e adoecer. Dessa forma, esses animais sinalizam
que o vírus está circulando, por isso são considerados
animais sentinelas para a febre amarela.
Os macacos são animais protegidos por lei federal
(9605/98).

E SE EU ENCONTRAR UM MACACO
MORTO
APARENTEMENTE DOENTE?
- NÃO TOQUE no animal em momento algum!
- Não o alimente!
- Não o capture e nem o mova de lugar!

OU

- Avise a Secretaria Municipal de Saúde,
realizando abertura de protocolo na
Ouvidoria da Saúde pelo telefone
3590-3729 ou pelo site da prefeitura:
www.piraquara.pr.gov.br e comunique
a Vigilância Ambiental 3590-3764.
- Você também pode se tornar um
colaborador do Sistema de Informação
em Saúde Silvestre - SISS-Geo e registrar
fotos de animais silvestres encontrados, por
app no seu celular. É simples e fácil!
Saiba mais em: www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/

um

COMO POSSO ME PREVENIR?
- A vacina é a forma mais eficaz de evitar a doença.
- Pessoas saudáveis entre 9 meses e 59 anos de idade, que
nunca tenham sido vacinadas contra a febre amarela, devem
ser vacinadas.
- A vacina é gratuita e está disponível nas unidades básicas
de saúde. Procure a unidade mais próxima de você!
- É importante que toda a comunidade realize o combate ao
Aedes aegypti, que além da Febre Amarela transmite também
outras doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.
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