


Em suas andanças pelo Brasil, Edu 
Caminha chegou à Reserva Biológica 
das Perobas.

Ele estava fotografando a região e 
fazendo pesquisas para a Gestão 
Ambiental da BR-487/PR quando 
conheceu o Gavião Pato.

Edu Caminha é um jovem curioso; 
aproveitou o encontro para aprender 
muitas coisas sobre a Reserva e 
também sobre os municípios próximos 
da BR-487/PR, a Estrada Boiadeira.
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O Gavião Pato é muito simpático, esperto e alegre.

Em 2013 foi eleito mascote da Reserva Biológica das Perobas e assim 
passou a trabalhar pela preservação da fauna e da flora locais.

Conhecendo muito bem o lugar onde mora, ele ajudou Edu Caminha 
com informações importantes e também chamou atenção para o 
perigo da leishmaniose na área da Reserva.

Falou que as pessoas precisam tomar cuidados especiais para não 
serem infectadas e que ninguém pode entrar na Reserva sem 
autorização.

A Reserva Biológica das Perobas foi 
criada em 2006 e está localizada nos 
municípios de Tuneiras do Oeste e 
Cianorte.

É rodeada de propriedades agrícolas, 
o que facilita a entrada de caçadores. 
Este é um dos maiores problemas da 
Reserva.

Além de ameaçar a vida dos 
animais silvestres os caçadores 
podem ser picados pelo mosquito da 
leishmaniose e desenvolver a doença.
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Pela 
picada de um 

mosquito...

Ouvi falar de 
leishmaniose. Você 
sabe o que é isso?

Sei 
sim...

... é uma doença 
muito grave que pode 

levar à morte!

E como é que 
a gente pega essa 

doença?

... o mosquito-palha, 
também conhecido como 

birigui, cangalha, tatuquira 
e outros nomes.

Ele pica um 
cachorro ou rato que 
carrega o parasita no 

sangue...
... e depois, quando 

este mosquito picar outras 
pessoas e animais, eles 
podem �car doentes.



Por que 
estão falando de 

leishmaniose?

Por isso todos têm 
que tomar muito cuidado!  
Não entrar na Reserva sem 

autorização...

...e não tomar 
banhos em rios 

localizados perto 
de matas.

Com o 
asfaltamento da Estrada 

Boiadeira aumenta o movimento 
de pessoas nos arredores da 

Reserva Biológica das Perobas.

... e existem também 
animais que têm o parasita 

(leishmania) no sangue, mas 
demoram muito tempo para 

�car doentes!

Lá 
existe um foco de 
mosquito-palha...

O que mais 
posso fazer para 
evitar a doença?

 
Coloque 

mosquiteiros 
nas camas...

... e use repelentes 
na pele quando estiver 
em áreas onde ocorre 

a doença.

Faça 
dedetização com 

veneno especí�co...

... a sujeira pode 
atrair mosquitos 

e facilitar sua 
reprodução.

Mantenha o quintal 
limpo, sem folhas e sem 

fezes de animais... 

... e telas 
protetoras nas 

janelas e portas.
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Muito 
obrigado pelas 

dicas!

Se você tiver 
algum sintoma da 

doença, procure o posto 
de saúde da sua região!

E mais 
importante, cuide 

bem de seus 
animais! E se eu estiver 

com a doença, como 
vou descobrir?

Evite criar galinhas e porcos 
no quintal, porque as criações 

também atraem mosquitos.

Fique atento 
aos sintomas!



Leishmaniose visceral ou calazar
Bem mais perigosa, se não for tratada pode 
levar à morte. 
Ainda não existe vacina contra a leishmaniose 
visceral, mas a doença tem cura. 

Sintomas:

• febre intermitente com semanas de duração
• fraqueza
• perda de apetite
• emagrecimento
• anemia
• palidez 
• aumento do baço e do fígado
• comprometimento da medula óssea
• problemas respiratórios
• diarreia
• sangramentos na boca e intestinos

Leishmaniose tegumentar ou cutânea
Forma também conhecida como ferida brava.

Sintomas:

• feridas na pele;
• com o tempo, podem aparecer feridas nas 
 mucosas do nariz, boca e garganta. 

Existem dois tipos de leishmaniose, veja abaixo 
os sintomas: 



Se apresentar alguns dos sintomas descritos, entre 
em contato com a unidade de saúde de sua região:

Tuneiras do Oeste
Unidade de Saúde Nis1 Sede

Av. Londrina, 493 - Centro
Telefone: (44) 3653-1274

Campo Mourão
Secretaria Municipal de Saúde - Setor de Epidemia
R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1.999 - Centro

Telefone: (44) 3518-1600

Cruzeiro do Oeste
Unidade Básica de Saúde Central

Av. Sertanópolis S/N - Centro
Telefone: (44) 3676-2422 

Araruna
Posto de Saúde 24 horas 

Rua E, 820 - Jardim Esperança
Telefone: (44) 3562-1771

Os efeitos colaterais do tratamento são adversos. 
Quando os sintomas desaparecerem é sinal de que  
a doença foi controlada, mas ela pode reaparecer 
até seis meses depois. Por isso é muito importante 
não interromper o tratamento!



Peroba rosa | Foto: Anderson Theodoro  

Cuide bem da Reserva 
mas não deixe de se cuidar 

também!



Esta história em quadrinhos traz informações 
básicas sobre a leishmaniose, uma doença 
grave, transmitida por algumas espécies de 
mosquito.

A pavimentação da BR-487/PR – Estrada 
Boiadeira causará um aumento de circula-
ção de pessoas nas proximidades da Reserva. 
Com isso é necessário alertar a população 
quanto ao risco de contrair a leishmaniose, 
principalmente no interior da Reserva, onde 
foram detectados focos do mosquito trans-
missor.

É importante, também, lembrar que a entra-
da só é permitida por meio de visitas orienta-
das e com a autorização da chefia da Reserva.


