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ÁGUA CONTAMINADA E DOENÇAS.

LEPTOSPIROSE.

▪Causada por uma bactéria: Leptospira interrogans.

CONTAMINAÇÃO DO SOLO 
E DA ÁGUA

CONTAMINAÇÃO DO SOLO 
E DA ÁGUA

Roedores contaminados

Eliminam bactérias na urina

Infecção de animais domésticos

Eliminam bactérias na urina

Infecção ser humano

Infecção ser humano
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LEPTOSPIROSE.
▪ Sintomas comuns:

Febre alta.

Calafrios.

Dor de cabeça e muscular.

▪ Profilaxia:

Controle dos ratos.

Saneamento básico.

Lavagem dos alimentos.

Ingestão de água potável.

Controle das águas pluviais.

Lavar latas e garrafas antes de utilizar.

HEPATITE A.

▪Causada por um vírus.
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HEPATITE A.
▪ Sintomas comuns:

Diarreia.

Vômitos.

Dor de cabeça e cansaço.

▪ Profilaxia:

Saneamento básico.

Lavagem dos alimentos.

Ingestão de água potável.

Lavar as mãos antes de comer.

VACINAÇÃO

ESQUISTOSSOMOSE.

▪Causada por um verme:

Schistossoma mansoni.

▪ Apresenta o caramujo como 

hospedeiro intermediário e o 

homem como hospedeiro 

definitivo (onde há a 

reprodução).
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▪ Sintomas comuns:

Diarreia.

Vômitos.

Problemas no fígado, baço e intestino “barriga-d’água”.

▪ Profilaxia:

Saneamento básico.

Combate ao caramujo.

Ingestão de água potável.

Evitar entrar em rios com descarte de esgoto.

ESQUISTOSSOMOSE.

ANCILOSTOMÍASE.

▪Causada por dois vermes:

Ancylostoma duodenale e

Necator americanus.

▪Popularmente conhecida como

“amarelão”.
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▪ Sintomas comuns:

Anemia.

Problemas no coração.

Fraqueza e dores musculares.

▪ Profilaxia:

Uso de calçados.

Saneamento básico.

Lavar as mãos antes de comer.

Ingestão de água potável e alimentos higienizados.

ANCILOSTOMÍASE.

▪ Sintomas comuns:

Anemia.

Fraqueza e dores musculares.

▪ Profilaxia:

Uso de calçados.

Saneamento básico.

Lavar as mãos antes de comer.

Ingestão de água potável e alimentos higienizados.

ANCILOSTOMÍASE.
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DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA.

▪Causada por vírus.

▪Transmitidas pela picada

do mosquito Aedes aegypti.

DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA.

▪ Sintomas comuns:

Febre.

Dores de cabeça.

Dores musculares.

▪ Profilaxia:

Saneamento básico.

Combate ao mosquito.

Eliminar recipientes que acumulam água parada.

11

12



26/10/2020

7

MALÁRIA.
▪Causada por protozoário.

▪Transmitida pela picada do mosquito Anopheles.

Mosquito contaminado

Ao se alimentar de sangue do ser 
humano, o mosquito transmite o 

protozoário

Mosquito que não estava contaminado, 
ao picar o ser humano, adquire o 

protozoário.

Infecção ser humanoInfecção ser humano

Mosquito não contaminado

MALÁRIA.
▪ Sintomas comuns:

Febre alta.

Tremores.

Sudorese.

Dor de cabeça.

▪ Profilaxia:

Saneamento básico.

Combate ao mosquito.

Controle do desmatamento e da poluição dos rios.
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