
Ai, não tô bem hoje!
Tô com febre, fraqueza, 

dor de cabeça e no 
corpo, enjoo...

são sintomas de febre 
amarela!

E apesar de alguns dos 
sintomas serem parecidos, eu 
não tô com febre amarela. Tô 

é com uma gripe daquelas, com 
outros sintomas: nariz entupido 

e espirran… Aaatchim!

Ainda não. Voltei de 
viagem hoje, não 

sabia disso tudo… 
Mas vou logo ao 
posto me vacinar!

Se não fossem os macacos pra 
alertar, ia demorar até a gente 
perceber que esses mosquitos 

estão com a doença. Aí podia ser 
que eu não tivesse me vacinado 

e hoje estivesse com febre 
amarela, que é bem mais sério do 

que uma gripe...

Valentina, você já se 
vacinou?

fui no médico e...

para de falar bobagem, 
valentina! sabia que alguns 
macacos da mata aqui perto 

morreram?

não... tô falando: temos 
que matar o resto logo!

claro que não, valentina! nós 
temos é que protegê-los! 

a morte deles nos alertou: 
os macacos no ajudaram a 

descobrir que alguns mosquitos 
na mata aqui perto estão com o 

vírus da doença.

é verdade. por causa disso, 
quase todo mundo foi 
vacinado. inclusive eu!

Como anjos 
da guarda, os 
macacos nos 

alertam, ajudando 
a descobrir onde 

há mosquitos com o 
vírus da doença

 Matá-los é crime 
ambiental. Sem os 
macacos nas matas, 

ficaremos cegos 
para detectar 
a chegada da 

doença na região

Para saber 
mais, procure 

pela Campanha 
“Proteja Seu Anjo 

Da Guarda” no 
Facebook, mantida 

pelo Prof. Júlio 
César Bicca-Marques 

(PUCRS) 

Acesse:
https://bit.ly/2NaEEOf
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Bugio

é a febre dos macacos!
Temos que matar os

macacos!
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Quando um macaco morre 
ou é identificado com febre 

amarela, ele nos ajuda 
a descobrir onde estão 
os mosquitos com o vírus 

da doença. Por isso, além 
de serem vítimas, eles são 

nossos aliados!

No ciclo 
silvestre, os 

mosquitos que 
transmitem o 

vírus são:
Haemagogus 
e   Sabethes

A melhor forma de prevenção

Quem não pode 
se vacinar, pode 
usar repelente e 
evitar áreas de 

risco

A febre amarela

(do gênero Flavivirus)

vírus

vacinação

mosquitos

Nenhum macaco transmite 
febre amarela às pessoas

Sentinelas 
da febre 
amarela

Macaco-prego
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