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Esquistossomose 

 

 

 

Esquistossomo 

(verme) 

 

 

A transmissão desse 

parasita se dá pela 

liberação de seus ovos 

através das fezes do 

homem infectado. Em 

contato com a água, os 

ovos libertam larvas que 

encontram caramujos e 

dão continuidade ao ciclo 

que liberam novas larvas 

que infectam as águas e 

posteriormente os 

homens penetrando em 

sua pele 

Nesta primeira fase, podem 

aparecer coceiras, febre, 

diarreia, vômitos e 

emagrecimento. A segunda 

fase podem ocorrer 

episódios de diarreia, 

podendo haver a 

evolução para um quadro 

mais grave, com 

hepatomegalia (fígado 

aumentado), hemorragias 

derivadas do rompimento de 

veias e acúmulo de líquido 

na região abdominal, 

popularmente chamada de 

barriga d’água. 

Medicamentos 

que combatem 

este parasita 

Identificando as 

pessoas contaminadas 

e dando-lhes 

tratamento; 

Melhorias no sistema 

de saneamento básico 

das regiões de risco; 

Eliminação do 

hospedeiro 

intermediário 

(Caramujo). 

 

 

 

 

 

Ascaridíase 

Ascaris lumbricoides 

(verme) 

 

Ocorre quando há 

ingestão dos ovos do 

parasita, que podem ser 

encontrados no solo, 

água ou alimentos 

contaminados por fezes 

humanas. 

Dor de barriga, diarreia, 

náuseas, falta de apetite 

Quando há grande número 

de vermes pode haver 

quadro de obstrução 

intestinal. A larva pode 

contaminar as vias 

respiratórias, fazendo o 

indivíduo apresentar tosse, 

catarro com sangue ou crise 

de asma. 

Remédios 

específicos 

para eliminar a 

larva do 

organismo 

humano 

Através de medidas de 

saneamento básico 

http://www.infoescola.com/medicina/febre/
http://www.infoescola.com/doencas/esquistossomose/
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Micose 

 

Fungos 

(Existem mais de 

230 mil tipos de 

fungos, mas apenas 

100 tipos 

aproximadamente 

que causam 

infecção) 

 
 

 

 

A transmissão se dá 

pessoa a pessoa ou por 

meio de objetos 

contaminados (toalhas de 

banho, alicate e cutículas, 

tesouras, lixas, etc.), 

peças de vestuário, 

calçados, pisos de clubes 

desportivos, normalmente 

em lugares onde não há 

vigilância sanitária. 

A transmissão também 

pode ocorrer diretamente 

de animais como o cão, 

gato e cavalo para o 

homem. 

 

Os sintomas da micose são 

de acordo com o tipo da 

manifestação. Os sintomas 

mais comuns são: 

Coceira 

Descamação da pele 

Irritação 

Vermelhidão 

 

 

Geralmente é 

demorado. 

Pode ser 

requerido 

apenas o uso 

de pomadas 

locais, ou 

também a 

utilização de 

medicamentos 

via oral 

 

Enxugar bem o corpo, 

após o banho. 

Usar luvas ao entrar 

em contato com o 

solo. 

 Não entrar em 

contato com lesões de 

animais ou pessoas 

infectadas. 

 Não utilizar roupas, 

toalhas, materiais de 

manicure, dentre 

outros, que não sejam 

de uso individual. 

Evitar andar descalço 

em pisos úmidos ou 

públicos 

 

 

 

Cólera 

  

Vibrio cholerae  

(bactéria) 

 

 

Por meio de águas 

contaminadas por fezes 

de pessoas doentes 

 

Fortes diarreias, vômitos e 

desidratação. 

 

O tratamento 

da cólera consi

ste 

basicamente 

em reidratação 

 

 

 

 

 

 

Construção de redes 

de esgoto e água 

tratada; 

Vacinação  

http://www.tuasaude.com/micose/
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Leptospirose 

 

Leptospira 

(bacteria presente na 

urina de ratos e 

outros animais)  

 

 

 

 

 

 

Em situações de 

enchentes e inundações, a 

urina dos ratos, presente 

em esgotos  

e bueiros, mistura-se à 

enxurrada e à lama das 

enchentes. A pessoa que  

tiver contato com a água 

ou lama contaminadas 

poderá se infectar.  

 

Parecidos com os da 

gripe: febre, dor de cabeça, 

dores pelo corpo, 

principalmente 

nas panturrilhas podendo 

também ocorrer icterícia 

(coloração 

amarelada da pele e das 

mucosas) 

 

Baseado no 

uso de 

antibióticos, 

hidratação e 

suporte clínico,  

orientado 

sempre por um 

médico, de 

acordo com os 

sintomas 

apresentados. 

 

Evitar o contato com 

água ou lama de 

enchentes. Pessoas 

que trabalham na 

limpeza de lamas, 

entulhos e 

desentupimento de  

esgoto devem usar 

botas e luvas de 

borracha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengue 

 

Completar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completar... 

 

 

Completar... 

 

 


