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CICLO DO VETOR

Aedes aegypti
(vive em áreas

urbanas)

Ciclo silvestre Ciclo urbano 

Haemagogus
(mosquito que
vive em área

silvestre e
alimenta-se
de sangue) 

TRATAMENTO 

Não existe um tratamento
específico para a doença. 
A vacina é um meio eficaz

de prevenir a doença.

TRANSMISSÃO 

A Febre Amarela é uma
doença infecciosa grave,

causada por um vírus e
transmitida por um mosquito.

Os macacos
NÃO

transmitem a
febre amarela

para os
humanos. Eles
também são

vítimas do vírus.  

O sistema único de
saúde (SUS) oferta

vacina contra
febre amarela

para a população.

VACINE-SE! 

VOCÊ SABIA? PREVENÇÃO 

Referências: www.bio.fiocruz.br


