Esquistossomose ou Xistose
Você sabe o que é esquistossomose?
É uma verminose também conhecida como Xistose,
Barriga d´água ou Doença do caramujo. Pode passar
desapercebida ou manifestar-se com vários sintomas
como dor de barriga, febre e cansaço. Em alguns casos
pode ser mais grave atingindo o fígado, o baço, a medula
e o cérebro, entre outros órgãos.

Como se pega?
Entrando em contato com águas de rios, lagoas, córregos
e represas contaminadas pelos esgotos, com a presença
de caramujos transmissores que eliminam larvas que
penetram na sua pele.

Como você sabe se tem esquistossomose?
A doença é diagnosticada pelo exame de fezes com a
presença dos ovos do verme. Se você quer saber se tem
xistose procure Unidade de Saúde da sua cidade. Ela vai
te orientar como fazer o exame.
O exame é gratuito e é um direito seu. Não deixe de
fazer o exame de fezes uma ou duas vezes ao ano. Não
esqueça de buscar o resultado.

Como tratar?
Se o exame de fezes der positivo o tratamento é feito em
dose única e o medicamento é distribuído gratuitamente
pelo SUS.
Evite casos graves da doença. Não deixe de fazer o
tratamento.
Evite lavar roupas, vasilhas, nadar, pescar, lavar animais
em aguas de rios, lagoas, córregos e represas suspeitas
de contaminação pelos esgotos, com a presença de
caramujos e, onde há relatos de transmissão.
Faça suas fezes longe destas coleções de água, lembrando
que a chuva pode levar as fezes para o rio.
Saneamento básico.

Acesso a água e ao esgoto tratados é um direito humano fundamental. Você deve cobrar dos seus governantes locais.

Você também é o responsável pela sua saúde

Qualquer dúvida entre em contato com a Secretaria de Saúde de sua cidade
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Como prevenir?

