ALGUNS CUIDADOS PARA SE PREVENIR A
DOENÇA
SINTOMAS:
Os sintomas variam de acordo com o tipo da
leishmaniose.
No caso da tegumentar, surge uma
pequena elevação avermelhada na pele
que vai aumentando até se tornar uma
ferida que pode estar recoberta por crosta
ou secreção purulenta.
Há também a possibilidade de sua
manifestação se dar através de lesões
inflamatórias no nariz ou na boca.
Na visceral, ocorre febre irregular, anemia,
indisposição, palidez da pele e mucosas,
perda de peso, inchaço abdominal devido
ao aumento do fígado e do baço. Entre
outros sintomas.
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POR ANIMAIS
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ALGUNS CUIDADOS PARA SE PREVENIR DA
DOENÇA
Evitar construir casas e acampamentos em
áreas muito próximas à mata;

ESQUISTOSSOMOSE E
LEISHMANIOSE

Fazer dedetização, quando indicada pelas
autoridades de saúde;
Evitar banhos de rio ou de igarapé,
localizado perto da mata;
Utilizar repelentes na pele, quando estiver
em matas de áreas onde há a doença;
Usar mosquiteiros para dormir;
Usar telas protetoras em janelas e portas
Eliminar cães com diagnóstico positivo para
leishmaniose visceral, para evitar o
aparecimento de casos humanos.
Manter limpo o quintal das residências,
sem acumulo de materiais orgânicos.

ASSIS-SP

Muita gente tem esquistossomose e não sabe,

ESQUISTOSSOMOSE
É UMA DOENÇA TAMBÉM CONHECIDA COMO
“BARRIGA D' ÁGUA”, DOENÇA DO “CARAMUJO”
OU “XISTOSE”. ELA É CAUSADA POR UM VERME
CHAMADO SCHISTOSSOMA MANSONI QUE ATACA
PRINCIPALMENTE O FÍGADO E O BAÇO.
Tendo contato com água onde tem caramujos
contaminados com larvas do verme Schistossoma

que se alimentam dos caramujos (peixes, patos,
etc) e o químico pelo uso de Moluscicida;

porque não sente nada. Se não é descoberta e
tratada, a doença piora e a pessoa pode ter um

Estes cuidados devem ser feitos principalmente em

ou mais destes sintomas:

países sem água potável e saneamento adequado.

- Fezes (pretas) com sangue,
- Fígado e baço aumentados
- Vomito com sangue
- Barriga D água

mansoni em banhos, lavagem de roupa, pesca etc.

- Varizes dentro do esôfago.
Os caramujos são contaminados na água onde se
despejam esgotos ou quando as fezes das pessoas são

- Paralisia; Entre outros sintomas.

feitas próximo a rios, riachos, represas ou lagos e

ALGUNS CUIDADOS PARA SE PREVENIR DA

carregadas pelas chuvas e enxurradas.

DOENÇA

Os ovos do verme Schistossoma mansoni saem junto com

A prevenção da esquistossomose pode ser feita através de
medidas básicas de higiene e saneamento ambiental.

as fezes da pessoa doente.
Quando caem na água saem embriões (miracídios) de
dentro dos ovos e entram no caramujo, onde crescem e
viram larvas (cercárias)
As larvas do Schistossoma mansoni, chamadas de

Evitar o contato com a água das chuvas e
enchentes; repressada ou de enxurradas que pode
estar infestada pelo parasita,
Evitar andar descalço;

LEISHMANIOSE
È uma doença de manifestações cutânea ou visceral
causada por protozoários do gênero Leishmania, sendo
uma zoonose comum ao cão e homem. Os principais
reservatórios desta doença são os CÃES, e a RAPOSA.
Não existe o contato de humano-humano.
Esta doença pode se manifestar de duas formas:
leishmaniose

tegumentar

ou

cutânea

e

a

leishmaniose visceral ou calazar.

Não nadar ou andar descalço em água doce;

cercárias, saem do caramujo e entram no corpo pela pele

A transmissão se da pela picada de mosquito flebotominio

das pessoas que têm contato com essa água.

Beber água potável, filtrada ou fervida.

que se alimentou de homens ou animais infectados.

SINTOMAS - Febre, dor de cabeça, suores, falta

Em contato com águas que possam supostamente
estar infectadas, deve-se utilizar botas e luvas, para
evitar o contato.

No Brasil, são conhecidas por diferentes nomes segundo

de apetite, dor muscular, tosse, diarréia.
- Coceira e vermelhão na pele
- Sensação permanente de estomago cheio.
- Emagrecimento
- Diarréia, Tontura, entre outros.

Os caramujos podem ser combatidos de várias
maneiras diferentes: por controle biológico, químico
e das condições do meio ambiente. Como seu
habitat natural preferido são lugares com pouca
água e correnteza, algumas medidas podem ser
tomadas como drenar, aterrar ou aumentar a
velocidade da água na área em que vivem. O
controle biológico pode ser exercido por animais

suas distribuições geográficas: mosquito palha, asa dura,
asa branca, cangalhinha, anjinho, entre outros nomes. Os
insetos machos se nutrem com seiva vegetal, as fêmeas
necessitam de sangue para o amadurecimento dos ovos,
só elas sugam o sangue, portanto só as fêmeas podem
transmitir a doença.

