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SINTOMAS

TRANSMISSÃO

PREVENÇÃO

Tratamento

Bactéria

Vacina. Ferver água e leite, lavar bem
Fezes
contaminadas, legumes, frutas e verduras, melhorar
Febre alta, diarreia, cólica e perda de
despejadas na água por condições sanitárias da população,
apetite.
esgotos não tratados.
evitando o uso de esgotos clandestinos
e de água sem tratamento.

Antibióticos.

Bactéria

Manter bons hábitos de higiene,
Febre, vômitos, dores no abdome e Água,
alimentos
principalmente em relação aos bebês,
eliminação de fezes contendo sangue e contaminados e mãos sujas
com a fervura de mamadeiras, bicos e
muco. Desidratação.
levadas à boca.
chupetas.

Soro caseiro e
evitar a
desidratação.

Fezes
humanas
Diarreia intensa. Fezes líquidas e
contaminadas lançadas na
esbranquiçadas. Desidratação. Vômitos,
água. Animais e plantas
prostração, pele azulada e enrugada, sede
contaminadas.
Lixo
intensa cólicas abdominais.
hospitalar contaminado.

Beber somente água fervida, filtrada
Soro caseiro ou
ou
clorada.
Manter
alimentos
de farmácia.
cobertos. Evitar comer alimentos crus.
Antibióticos
Lavar bem as mãos depois de ir ao
dados apenas em
banheiro e antes de comer. Lavar bem
hospitais.
as verduras.

CÓLERA

Vibrião
Colérico
(Bactéria)

AMEBÍASE

Ameba
(Protozoário)

Vômitos, diarreia e dores no abdome.

MALÁRIA

Plasmódio
(Protozoário)

Fraqueza geral, acessos de frio e febre alta Picada do mosquito-prego Eliminar o mosquito-prego e eliminar
em períodos de 48 ou 72 horas.
contaminado.
focos de água parada.

ASCARIDÍASE

Lombriga
(Verme)

Emagrecimento, fraqueza e anemia.

Água
e
contaminados
lavados.

alimentos Beber água filtrada e lavar bem os
e
mal alimentos, principalmente os ingeridos Antiparasitários.
crus.
Quinina.

Ingestão de ovos de
Beber água filtrada ou fervida, lavar
lombriga presentes em água
as mãos frequentemente e lavar bem Antiparasitários.
contaminada, alimentos mal
frutas e verduras.
lavados e mãos sujas.

Rios e lagos contaminados
com as larvas desse verme, Não tomar banho em rios e lagoas e
Esquistossomo Diarreia, hemorragia intestinal, fortes dores
que precisam de caramujos eliminar os caramujos que abrigam as Antiparasitários.
ESQUISTOSSOMOSE
(Verme)
e inchaço no abdome.
de
água
doce
para larvas.
completar seu ciclo de vida.
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DENGUE

Vírus

Febre alta, dores de cabeça, dores nos
músculos e articulações, perda de apetite, Picada do mosquito Aedes Eliminar o mosquito Aedes aegypti e Tratar apenas os
náuseas e coceira em bolinhas vermelhas aegypti contaminado.
eliminar focos de água parada.
sintomas.
pelo corpo.

HEPATITE A

Vírus

Amarelamento da pele, febre, dores de
Alimentos
e
cabeça e musculares e aumento do tamanho
contaminados.
do fígado. Urina com cor de coca-cola.

água

Vacina. Beber água filtrada ou fervida,
Tratar apenas os
lavar as mãos frequentemente e lavar
sintomas.
bem frutas e verduras.

