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NOTA - FEBRE AMARELA 
 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Balsa Nova, através da Vigilância Ambiental, vem através desta 

informar a ocorrência de um caso de Primata Não Humano (PNH) – Macaco/Bugio – positivo 

para o vírus da Febre Amarela no município.  

 

Orienta-se que a população ainda não vacinada procure a Unidade de Saúde mais próxima para 

realizar a vacinação. Quem já tomou a vacina deve manter seu registro (carteirinha) atualizado e 

disponível para apresentação às autoridades competentes. Em caso de dúvidas, procurar a Vigilância 

Epidemiológica municipal.   

 

Reforça-se que os macacos NÃO TRANSMITEM A FEBRE AMARELA, eles apenas adoecem e 

morrem da mesma forma que os humanos. Por isso, são SINALIZADORES da presença do vírus na 

região. Qualquer animal encontrado morto ou com sinais de doença (animal caído, isolado do bando, 

etc.) deve ser informado à Vigilância Ambiental para providências. NÃO matar os macacos.   

 

É fundamental que a população evite o acesso desnecessário (como para a prática de pesca e 

acampamento) a áreas de risco, como matas, florestas, rios, cachoeiras e parques.  

 

Os sintomas de Febre Amarela incluem febre súbita, calafrios, dor de cabeça, dor nas costas e no 

corpo, náuseas, vômitos, fraqueza e, nos casos mais graves, icterícia (coloração amarelada da pele e 

do branco do olho) e até hemorragia. Após a picada do mosquito transmissor, os sintomas geralmente 

iniciam em 3 a 6 dias, podendo levar até 15 dias.  

 

Em caso de suspeita, procure o serviço de saúde mais próximo da sua residência e não esqueça de 

informar aos profissionais de saúde (médico, enfermeiro, etc.) se teve acesso às áreas de risco.  

 

Vigilância Ambiental e Vigilância Epidemiológica: (41) 3636-1683 ou 3636-1714. 

 

Balsa Nova, 10 de junho de 2019. 


