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11-  O PACTO PELA VIDA: O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de 
compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da 
análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, 
estaduais e municipais, fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças 
emergentes e endemias, promoção da saúde; atenção básica à saúde. 

O PACTO EM DEFESA DO SUS: envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias 
federativas no sentido de reforçar, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para 
a saúde. Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, 
explicitando o compromisso de cada uma delas. 

O PACTO DE GESTÃO DO SUS: estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado 
de forma a diminuir as competências concorrentes. Esse estabelece as diretrizes para a gestão 
do sus, com ênfase na descentralização; regionalização; financiamento; programação pactuada 
e integrada; regulação; participação e controle social; planejamento; gestão do trabalho e 
educação na saúde.   

12-   

Febre amarela silvestre (ou selvática): nas florestas tropicais, os macacos, que são o principal 
reservatório da febre amarela, são picados por mosquitos selvagens que passam o vírus para 
outros macacos. Ocasionalmente, os seres humanos que trabalham ou que viajam para a floresta 
são picados por mosquitos infectados e desenvolvem a doença. 

Febre amarela intermediária: neste tipo de transmissão, os mosquitos semidomésticos 
(aqueles que se reproduzem tanto na natureza quanto em torno das famílias) infectam tanto 
macacos quanto pessoas. Este é o tipo mais comum de surto na África. 

Febre amarela urbana: grandes epidemias ocorrem quando pessoas infectadas introduzem o 
vírus em áreas densamente povoadas com grande presença de mosquitos e onde a maioria das 
pessoas tem pouca ou nenhuma imunidade devido à falta de vacinação. 

As principais manifestações da doença são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de 
cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. A forma mais grave da doença 
é rara (só uma pequena proporção de pacientes que contraem o vírus desenvolve sintomas 
graves). 
  


