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Ordenar a formação de recursos humanos para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) por meio do planejamento, coordenação e apoio às 
atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área de saúde 

tem sido um compromisso constante do Ministério da Saúde, sobretudo, 
a partir da criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde (SGTES). 

Para garantir o direito à saúde, previsto na Constituição Federal e no âm-
bito de seu escopo de atuação, a SGTES realiza parcerias com as demais 
secretarias do Ministério da Saúde, bem como com as Escolas Técnicas do 
SUS (ETSUS), docentes e profi ssionais de saúde de instituições de ensino 
e de serviços de saúde. A partir dessas parcerias, a SGTES defi ne diretrizes 
para a formação e qualifi cação dos profi ssionais, produzindo materiais di-
dáticos e de apoio ao desenvolvimento dos cursos, sob a coordenação do 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES)/Coordenação 
Geral de Ações Técnicas da Educação na Saúde. 

Este material é uma ação conjunta entre a Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI) em parceria com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, a partir 
do reconhecimento da importância da missão do Agente Indígena de Saúde 
(AIS) e do Agente Indígena de Saneamento (AISAN) no contexto da quali-
fi cação das ações de saúde junto às famílias indígenas.

Os AIS e os AISAN estão distribuídos em todas as regiões do país e con-
tribuem signifi cativamente para os avanços e as melhorias da saúde dos 
povos indígenas brasileiros, principalmente nas ações voltadas à redução 
da mortalidade infantil, cobertura pré-natal, melhorias nas condições sani-
tárias, acesso à água de qualidade, acompanhamento das crianças, vacina-
ção e vigilância à saúde da população indígena em geral.

Esta iniciativa pretende, portanto, contribuir e facilitar o trabalho dos 
AIS e AISAN na desafi adora missão diária de ser um promotor de saúde 
e um agente de cidadania. Com base neste objetivo central, este material 
didático oferece subsídios para a otimização dos seus resultados e melhor 
utilização das ferramentas de trabalho disponíveis. Agradecemos a todas 
e todos que contribuíram para a elaboração do presente material didático, 
trazendo os seus conhecimentos teóricos e práticos, numa construção co-
letiva, democrática e participativa, valorizando mais ainda o resultado fi nal 
do trabalho.

Desejamos, por fi m, que este curso contribua para a qualifi cação dos 
AIS e AISAN, tornando-os mais preparados para o cumprimento de suas 
missões sociais.

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
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t odos os povos e todas as sociedades vivem em algum lugar, em 
algum espaço, e estabelecem uma relação com a natureza e 
com o ambiente que os cercam. Para os povos indígenas, a vida 

e a morte estão profundamente ligadas à relação entre as pesso-
as, a natureza e os espíritos que nela habitam. Existem regras para 
preservar esse ambiente, a vida e a saúde de todos os seres. Vejam 
que interessante o relato abaixo.

DEPOIMENTO YANOMAMI
“Toda essa destruição não é nossa marca, é a 

pegada dos brancos, o rastro de vocês na Terra”
Por Davi Kopenawa Yanomami publicado originalmente no livro Povos Indí-

genas no Brasil 2006-2010 (ISA)

Quero dar para vocês minhas palavras tal como as penso. É as-
sim. Nós, Yanomami, habitantes da fl oresta, não enchemos a Ter-
ra de fumaças-epidemias xawara. São os brancos, os napëpë, que 
contaminam a Terra. Esta é minha fala. Eles não parecem se preo-
cupar com isso, mas nós, que vivemos na fl oresta, sabemos dessas 
coisas e por isso pensamos assim. Os brancos fi caram muito nu-
merosos e começaram a destruir a fl oresta, a cortar suas árvores e 
a sujar seus rios. Eles fabricaram quantidades de mercadorias. Fi-
zeram carros e aviões para andar rápido. Para fabricar todas essas 
mercadorias, cavaram o chão da Terra para arrancar as coisas que 
estão nas suas profundezas. Assim começaram a propagar muitas 
fumaças-epidemias xawara por toda parte, estragando a Terra.

Por causa disso, as chuvas estão começando a cair de um modo 
estranho. 
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Quando os brancos estavam longe de nós, a fl oresta era bonita 
e saudável. Desde que passaram a ser muitos e se aproximaram 
de nós, ela tornou-se outra. Agora ela fi cou ruim, cheia de fuma-
ça-epidemia xawara. Nós, pajés, que fazemos dançar os espíritos 
xapiri, cuidamos da terra-fl oresta, por isso a conhecemos. Não nos 
perguntamos como os brancos: “O que está acontecendo de re-
pente com a Terra?”. Sabemos que o que está acontecendo de ruim 
não é por causa de nossa marca nesse chão. Se fosse, a gente ten-
taria consertar logo!

O antepassado que criou esta fl oresta, Omama, nos criou tam-
bém para cuidar dela. Ele não quis que a destruíssemos. Nós so-
mos seus fi lhos e por isso não podemos estragá-la. Nós, habitantes 
da fl oresta e de suas colinas, de seus rios e de seus igarapés, que 
vivíamos nela inteira antes que os brancos se aproximassem, nós 
cuidamos dela com atenção. Os pajés estão sempre atentos ao seu 
bem-estar. Quando a fl oresta está doente, tomam o pó de yãkõana 
e curam seus males. Os brancos, ao contrário, parecem não querer 
que ela seja cuidada. São essas as palavras de sabedoria que que-
remos dar para vocês. Grande parte dos brancos não vai escutá-
-las, eu sei; não vão dizer: “Os Yanomami estão certos! Vamos pa-
rar antes que a fl oresta seja toda destruída!”. Mesmo assim quero 
fazer ouvir estas palavras.

Nós, Yanomami, estamos muito preocupados porque os bran-
cos só pensam em estragar a Terra, só sabem destruir a fl oresta. 
Eles não têm amizade por ela, não a querem. Da profundeza do seu 
chão só arrancam coisas para fabricar suas mercadorias, depois as 
queimam e o mundo se enche de fumaças que viram doença xawa-
ra para todos. A fl oresta também adoece dessas fumaças, suas ár-
vores morrem, bem como suas águas e seus animais. É assim que 
entendemos as coisas. Por isso, nós, Yanomami, estamos tão in-
quietos. Nós perguntamos: “Por que razão os grandes homens dos 
brancos não falam sabiamente entre eles e continuam querendo 
maltratar a Terra?”. Eles já têm muitas mercadorias, é sufi ciente! 
Apesar disso querem ainda tirar da Terra todas estas coisas bri-
lhantes, pedras e metais, com os quais fabricam suas coisas pre-
ciosas. É isso que preferem entre tudo; é por causa disso que des-
troem e sujam nossa Terra!

Eles não sabem cuidar da fl oresta, nem querem. Só pensam: 
“A fl oresta cresceu sozinha, sem motivo, nós somos os donos das 
mercadorias e vamos continuar fabricando muitas mais!”. 
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Eles cavam seu chão, cortam suas árvores e a queimam em toda 
parte. Depois disso, todos vocês falam do que chamam de mudan-
ça climática. Nós ouvimos essas palavras, mas não as achamos bo-
nitas. O que vocês nomearam assim não vem do nosso rastro. 

Nós, habitantes da fl oresta, não maltratamos a Terra. Não des-
matamos a fl oresta sem medida. Toda essa destruição não é nossa 
marca, é a pegada dos brancos, o rastro de vocês na Terra. É isso 
que queremos falar. Os brancos carecem de sabedoria e não pen-
sam muito longe.

Por isso, uma vez, minhas palavras Yanomami foram transfor-
madas em palavras de branco no papel, escutem-nas! Vocês, jo-
vens homens e mulheres, vocês mais velhos, escutem-nas! Depois 
disso, pensem: “É isso! É assim que falam os Yanomami habitantes 
da fl oresta e por isso eles estão muito preocupados!”. Por que es-
tamos tão preocupados? Porque nos perguntamos: “Quando todas 
estas fumaças espessas dos brancos subirem até o peito do céu e 
os trovões começarem a morrer, o que será da fl oresta?”. É por isso 
que fi camos inquietos. Não existem remédios para curar a Terra e 
para que ela fi que boa de novo. Se vocês brancos matam a fl oresta, 
vocês não vão ser capazes de fabricar outra, nova. Quando todas 
essas coisas brilhantes que vocês arrancam da Terra, o ouro, os 
diamantes, os minérios, e também as coisas de fazer fogo [com-
bustíveis], e todas as árvores, quando tudo isso acabar, a Terra vai 
fi car morta.

Damos essas palavras para que abram caminho na sua frente, 
como advertência. Esperamos que, com elas, vocês tornem-se 
mais atentos, mais espertos. Vocês devem parar de maltratar a 
Terra. Não podem continuar destruindo-a dessa maneira desenfre-
ada! Quem a criou vai acabar fi cando com raiva. A imagem dele 
existe ainda, seu fantasma existe ainda no mundo. Se ele acaba 
se zangando, vocês vão sofrer. Grandes chuvas não vão parar de 
inundar suas casas, ventos de tempestade vão sacudi-las e derru-
bá-las, mesmo nas cidades onde elas são muito altas e resistentes. 
No fi nal vão cair embaixo da Terra. Nós que vivemos nela sabemos 
dessas coisas da fl oresta. Vemos quando os dias não amanhecem 
bonitos e fi cam cheios de fumaça. Vemos, durante a noite, quando 
a lua também fi ca enfumaçada e avermelhada. A chuva cai muito 
pouco. Mas, depois, na lua seguinte, de repente cai muito forte, 
sem parar. A fl oresta mostra sua raiva; de maneira súbita, ela quer 
secar e queimar ou se cobrir de água. 
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Nós, pajés, devemos então trabalhar para ajudá-la e para conter 
sua raiva. Só quando se aquieta podemos morar nela sem perigo, 
nós e os brancos também. Mas se todos os pajés dos habitantes da 
fl oresta morrerem, quando os brancos comedores de Terra tiverem 
matado todas as suas árvores e seus rios, vocês todos poderão so-
frer também. Me junto aqui com amigos brancos para fazer ouvir 
essas palavras aos outros napëpë cujo pensamento é cheio de ver-
tigem, para que comecem a pensar nesta coisa que vocês chamam 
de mudança climática.

Enquanto nós, habitantes da fl oresta, estivermos vivos, vocês, 
brancos, vão amanhecer salvos em suas casas, aquecidos suave-
mente pelo sol, e vão poder trabalhar na luz do dia em boa saúde. 
Mas se acabamos todos devorados pelas fumaças-epidemias da 
xawara, a Terra fi cará com raiva. Então, os espíritos do vento da 
tempestade e dos trovões vão se vingar com muita força. É assim. 
A mente dos brancos é muito esquecida, por isso produzem todas 
essas fumaças perigosas da mudança climática e nos deixam viver 
nessa inquietação.

Nós somos os fi lhos de Omama e por isso protegemos a Ter-
ra que ele criou. Nossa maneira de trabalhar nela é diferente [dos 
brancos]. Nossos rastros na fl oresta a deixam bonita como ela é. 
Não a desmatamos à toa, deixamos suas águas limpas. Ela sem-
pre permanece clara, cheia de caça e de peixes. São estas minhas 
palavras. Uma vez escritas, espero que todas as pessoas que as 
ouvirem possam pensar: “Sim! Assim falam os fi lhos dos [antigos] 
habitantes da fl oresta! Essas são suas verdadeiras palavras! Não 
são eles que criaram essa coisa de mudança climática, é a nossa 
própria pegada no chão da Terra! Nós carecemos mesmo de sabe-
doria!”. Se assim falarem entre eles, depois de ver esses desenhos 
de palavras, fi carei feliz. Assim foi a minha fala, acabou.
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DEPOIMENTO MAKUNA
“Os lugares sagrados são uma parte nossa”
Por Maximiliano Garcia Makuna, publicado originalmente no livro Povos In-

dígenas no Brasil 2006-2010 (ISA)

O mundo vê os recursos naturais como uma fonte de dinheiro, 
isso é o que sofremos hoje em dia. Não é simplesmente uma mu-
dança climática, são mudanças de pensamento. Os lugares sagra-
dos são uma parte nossa, enquanto que o mundo vê esses locais 
como fonte de recursos monetários para retirar ouro, madeira. Por 
isso o câmbio climático é brusco. Se não temos nossos lugares sa-
grados não há vida, pois é lá que tem ar, alimento, cura. Hoje em 
dia começa a chover quando não é para chover, faz calor fora de 
época, isso é o que causa pobreza, porque falta alimento, quando 
tem muita seca e muita cheia, não tem safra, não tem lugares para 
caçar ou pescar. 

A natureza se regula por si só, não tem fertilidade na terra se 
chove muito.

Alguns antigos eram especialistas em manejar essas coisas no 
mundo espiritual. Todos sabiam de tudo, mas nem todos maneja-
vam o mesmo, senão teria confl itos de conhecedores. Eles eram 
muito respeitosos com isso. Eles tinham um sistema de comunica-
ção direta à longa distância. Circulação de energias para que tudo 
possa se mover... E quem diria como tudo isso funciona seriam os 
pajés: coisas que se pode fazer, coisas que não se pode fazer. Para 
os índios, tudo tem vida. Uma pedra: por que tem vida, se não come 
e não respira? Sim, tem vida, por isso existem os petróglifos. Eles 
não caminham, comem, respiram, mas espiritualmente são lugares 
que se encarregam de dar o ar que a gente respira... Então o ma-
nejo do mundo estava centrado nessas coisas. Que tudo isso es-
tivesse bem, que peixes se reproduzissem, fartas frutas no devido 
tempo, verão no devido tempo. Espiritualmente, havia permanente 
comunicação entre sabedores dos diferentes grupos, permanen-
te interação no mundo. Eles sabiam muito bem as mudanças do 
calendário: eles, entre eles, conhecedores... Eles tinham internet 
espiritual, um sistema de comunicação direta à longa distância. 
Tinham, não escreviam... Não precisava de tanta maquinaria para 
mover esses recursos... Fazia com que o manejo se desse por meio 
da atitude do homem. 
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No conhecimento da biomedicina também há explicações 
para algumas doenças que acontecem que estão relacionadas ao 
ambiente. Para estudar este tema é muito importante você reler 
o Livro da Área Temática I AIS e AISAN. Promoção da Saúde no 
Território Indígena – Unidade II Saúde, Doença e Atenção nos 
territórios indígenas. Principalmente o Texto 2 que fala sobre o 
processo saúde doença para os não indígenas. Neste texto vocês 
vão encontrar muitos conceitos sobre a transmissão das doenças, 
agentes etiológicos e microrganismos. Neste caderno vamos 
estudar algumas doenças relacionadas ao ambiente, à natureza e 
os seres vivos.

Muitas vezes, o lixo que espalhamos no ambiente, as modifi cações 
na terra em que vivemos causadas pelo desmatamento, pelo uso de 
agrotóxicos, pelas mudanças climáticas e pelo convívio com alguns 
animais, podem provocar o aparecimento de doenças. O objetivo 
deste capítulo é estudar como ocorrem algumas dessas doenças 
que estão ligadas ao modo dos seres humanos se relacionarem com 
o ambiente que os cerca. Mudanças no clima, na fauna e na fl ora 
de uma região podem causar o aparecimento de várias doenças. 

E quem diria como tudo isso funciona seriam os pajés.
Há coisas que se pode fazer e coisas que não se pode fazer. O 

mundo se maneja vendo, vivendo, fazendo. Quando muda o equi-
líbrio no manejo espiritual do mundo, a história muda totalmente. 
Agora, com tristeza, temos que assumir essa realidade em que vi-
vemos. O lugar dos brancos na origem era longe, porque, como ca-
chorros, não se controlam, comem demais. Na origem, os brancos 
foram postos fora desse círculo de manejo por sua avidez e des-
controle. Os brancos vão comendo do que vão encontrando. Agora 
alguns são aliados no interesse de salvar o planeta...

Fonte: http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/narrativas-indige-
nas/depoimento-makuna

Pensando nos conhecimentos tradicionais, pesquise junto 
aos mais velhos de seu povo quais são as explicações para as 
doenças que estão relacionadas ao lugar, à terra, aos espíritos 
que habitam este lugar e ao ambiente em que vocês moram. 

ATIVIDADE PROPOSTA
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Fauna: é o conjunto de 
todos os tipos de animais 
de uma região.

Flora: é o conjunto de 
todos os tipos de vegetais 
de uma região.
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O CONVÍVIO COM A 
NATUREZA

todos os povos indígenas possuem conhecimentos impor-
tantes sobre a natureza, sobre a relação entre o ser hu-
mano e todos os seres que existem no ambiente, como 

as plantas, os animais, os espíritos e os recursos naturais. 
Pesquisas realizadas por cientistas brasileiros e estrangei-
ros mostram que os lugares onde os recursos naturais estão 
mais preservados no Brasil são as Terras Indígenas.

TEXTO 1

NOSSA MORADIA
Aruta, Aramut, Yefuka, Matariowy e Tafarejup Kaiabi

“A Terra é onde moramos, onde nós e os animais nos 
relacionamos. No ambiente existem vários ecossistemas, 
como a capoeira, que é uma terra boa para fazer roça, 
onde também encontramos remédios tradicionais e 
frutas. No ambiente encontramos córregos, recursos para 
fazer artesanato, praias onde os tracajás e as gaivotas 
botam seus ovos, onde os animais silvestres se divertem e 
namoram. O sol e a chuva ajudam na convivência dos seres 
vivos. Em cada ecossistema existem espíritos que são 
os donos dos recursos naturais, vegetais e animais. Nós 
chamamos de ecossistema os lugares onde os homens, os 
animais, as plantas e os espíritos se relacionam uns com 
os outros e com o ambiente. ”

Fonte: Ko’a ka’arana ore jemu’eawera- Práticas de saúde do povo Kawaiwete. Curso 
de Formação de Agentes Indígenas de Saúde do Parque Indígena do Xingu/Unifesp. 
Impressão: MEC/UFMG, 2012.

Clayton de Carvalho Coelho, Evelin Placido dos Santos, Maria Cristina Troncareli e 
Sofia Beatriz Mendonça.
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A ecologia é a ciência que estuda a vida dos seres 
vivos, onde e como eles se relacionam entre si e também 
com o ambiente.

ECO, vem da palavra grega OIKOs = casa
LOGIA= estudo
O signifi cado de ECOLOGIA é o estudo da casa. A 

palavra casa quer dizer o planeta Terra, onde nós e todos 
os seres vivemos.
Fonte: Ecologia, Economia e Cultura, livro 1. ATIX/ISA/MEC, 2005.

PARA SABER MAIS
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/bio_ecologia/
ecologia.phphttp://www.sobiologia.com.br/conteudos/bio_
ecologia/ecologia.php
http://educar.sc.usp.br/ciencias/ecologia/ecologia.
htmlhttp://educar.sc.usp.br/ciencias/ecologia/ecologia.html

Todos os seres vivos se relacionam entre si e com o ambiente 
onde vivem.

Os seres humanos, as plantas e os animais que convivem na 
natureza podem ter relações de colaboração, onde um ajuda o 
outro e também podem ter relações de confl ito, em que um dos 
seres pode morrer ou adoecer.

As relações de colaboração são aquelas em que um recurso se 
benefi cia e também ajuda o outro. Por exemplo: a anta come as 
frutas do ingá e do buriti, contribuindo para espalhar as sementes 
dessas frutas em outros locais; as plantas alimentam as abelhas 
com o néctar de suas fl ores e as abelhas contribuem na polinização 
das fl ores para as plantas darem frutos.

Há vários tipos de relações de confl ito entre os seres: quando 
a onça ou um ser humano matam e comem uma paca; quando 
a piranha come o peixe-cachorra; quando o jacaré come o pato; 
quando as saúvas atacam uma roça para se alimentar das folhas 
da batata.
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Outro tipo de relação de confl ito é o parasitismo. O parasitismo 
acontece quando um ser de uma espécie (parasita) fi ca morando 
no corpo de um ser de outra espécie (hospedeiro), alimentando-se 
do sangue ou do corpo de seu hospedeiro.

Os micróbios, os vermes e outros animais são parasitas 
que vivem no corpo de seres humanos, plantas ou animais, se 
aproveitando dos alimentos e da energia do ser vivo onde fi cam 
“hospedados” e acabam prejudicando a nossa saúde e a saúde dos 
animais, causando doenças. 

1) Refletindo sobre os textos que você já leu, conte como o seu 
povo se relaciona com o ambiente que o cerca?
2) O seu povo conhece alguma doença causada pela relação 
entre as pessoas e o ambiente? Descreva essa(s) doença(s):

ATIVIDADE PROPOSTA

A BIOMEDICINA E OS MICRÓBIOS
Até poucos séculos atrás, os micróbios e os vermes de tamanho 

muito pequeno eram desconhecidos pelos seres humanos. Foi um 
holandês chamado Leeuwenhoëck que inventou o microscópio 
há cerca de 300 anos. Utilizando o microscópio, os cientistas 
conseguiram descobrir e enxergar os micróbios, pois não 
conseguimos vê-los sem utilizar lentes que aumentam muito o 
tamanho desses seres. 

FIGURA 1: réplica do microscópio inventado por Leeuwenhoek
Crédito: Portal MicrobeNet
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Há pouco mais de cem anos os cientistas relacionaram os 
micróbios com as doenças. Isso aconteceu quando eles examinaram 
as pessoas que tinham a mesma doença e encontraram o mesmo 
tipo de micróbio em seu corpo. Por exemplo, para descobrir se a 
pessoa está com malária, estuda-se o sangue; para descobrir se a 
pessoa tem tuberculose, o catarro; para a diarreia, as fezes, para as 
doenças de pele, examina-se a pele.

Os cientistas antigos perceberam que os micróbios tinham 
formas diferentes. Para cada tipo de micro-organismo foi dado um 
nome. Os maiores foram chamados de protozoários e os menores 
de bactérias. Somente depois de muitos anos é que descobriram os 
vírus, micróbios muito pequenos, que são vistos com microscópios 
modernos. 

A descoberta dos micróbios permitiu pensar em dois tipos 
de doenças: transmissíveis e não transmissíveis. As doenças 
transmissíveis, causadas por micróbios, podem passar de uma 
pessoa para outra de várias formas: pelo ar, pela saliva, pela relação 
sexual, pela terra, pelos alimentos. Elas podem passar diretamente 
de uma pessoa para outra ou por um intermediário, como os 
mosquitos (dengue, malária, febre amarela, leishmaniose). Neste 
caso, este intermediário é conhecido como vetor. 

As doenças não transmissíveis, como a pressão alta, diabetes, 
reumatismo e dor de cabeça, não são causadas por micróbios e 
não são transmitidas de uma pessoa para outra.

FIGURA 02: Micro-organismos visualizados em microscópio - 
Foto: Eric Erbe.
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Vetor é um ser vivo que transfere um micróbio de uma 
pessoa ou animal doente para outra pessoa ou animal sadio, 
transmitindo uma doença para a pessoa sadia. Por exemplo, 
se a muriçoca chamada de anofelino picar uma pessoa com 
malária, ela vai passar a carregar em seu corpo o micróbio da 
malária. Quando ela picar uma pessoa sadia, vai transmitir a 
malária para esta pessoa. Portanto, a muriçoca, neste caso, 
é o vetor da malária.

Veja na tabela abaixo como os cientistas classifi cam alguns tipos 
de micróbios e algumas doenças causadas por eles. Vamos estudar 
alguns deles, como os protozoários, as bactérias e os fungos.

Para a biomedicina, o micróbio, que age como parasita, é o agente 
causador da doença, por isso é preciso matá-lo. Primeiro se trata o 
doente para não espalhar para outras pessoas. O doente é a fonte 
da infecção. A higiene pessoal e o saneamento básico contribuem 
para a prevenção de doenças transmissíveis, assim como o uso de 
vacinas. 

Os micróbios podem viver no ar, na água, dentro do nosso corpo 
e nas plantas, nos insetos e em outros animais. Alguns micróbios 
não fazem mal para a vida de ninguém, mas muitos micróbios 
podem causar doenças.

Além dos micróbios, que são visíveis apenas com o microscópio, 
existe ainda outro tipo de parasita que, às vezes, pode ser visto a 
olho nu: são os vermes, também chamados de helmintos. Vários 
tipos de vermes podem causar doenças em seres humanos e 
animais e isto também está relacionado ao meio ambiente.

Como os micróbios e vermes fazem parte da vida e do mundo, 
temos que conviver com eles. Por isso é importante conhecer como 
eles vivem, se alimentam e onde gostam de morar. 
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Alguns gostam de viver em águas paradas, no corpo dos 
macacos, dos ratos, dos cachorros e até no nosso corpo.

Quando os seres humanos poluem ou destroem recursos 
naturais do ambiente, acontece um desequilíbrio e algumas 
doenças podem aumentar. Um ambiente cheio de lixo favorece 
o aparecimento de insetos e de micróbios, aumentando assim as 
doenças entre os seres humanos. O desmatamento também pode 
causar o aparecimento ou o aumento de doenças, assim como a 
poluição e contaminação das águas dos rios, lagoas e mares.

DESMATAMENTO FAZ MALÁRIA EXPLODIR, 
SUGERE ESTUDO FEITO NO ACRE
Folha de São Paulo - 16/06/2010

O desmatamento na Amazônia ajuda os mosquitos e pode 
fazer explodirem os casos de malária, afi rmam pesquisadores 
dos EUA e do Brasil. Eles observaram um aumento de 48% nos 
casos da doença no município de Mâncio Lima, no Acre, depois 
de um aumento de 4,3% na devastação. 

Os resultados, publicados no periódico Emerging Infectious 
Diseases, mostram a ligação entre o corte raso, o aumento 
no número de mosquitos e infecção de humanos por malária. 
“Aparentemente, o desmatamento é um dos fatores ecológicos 
que pode desencadear uma epidemia de malária”, disse Sarah 
Olson, da Universidade de Wiscosin, coautora da pesquisa. 
No Brasil, a malária é transmitida pelo mosquito Anopheles 
darlingi, que tem uma conhecida preferência por áreas bem 
iluminadas. O país tem 500 mil casos anuais da doença. Usando 
imagens de satélite e dados de postos de saúde, os cientistas 
conseguiram estabelecer uma correlação entre o aumento na 
incidência da malária e a taxa de desmatamento entre 1997 
e 2000, quando o corte de fl orestas estava num período de 
alta. Segundo Jonathan Patz, coordenador da pesquisa, os 
resultados mostram que “políticas de conservação e de saúde 
pública são uma coisa só”.
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ATIVIDADE PROPOSTA
Escreva o que você entendeu da notícia acima.
Leia a notícia abaixo, sobre a doença transmitida por ratos 
do mato, que se chama hantavirose. Reflita sobre o que já 

conversamos e escreva sobre o que você acha que está causando o aumento desta 
doença:
Expansão urbana favorece aumento de hantavirose no Distrito Federal 
11/12/2009
Pesquisa mostra que desmatamento do Cerrado, perto de regiões urbanas, potencializa 
a disseminação do vírus.

A expansão desordenada do Distrito Federal não é prejudicial apenas ao planejamento 
urbano da cidade. Oferece também riscos à saúde de seus habitantes. Na dissertação 
de mestrado “Aspectos geoambientais e epidemiológicos em áreas de transmissão da 
hantavirose no Distrito Federal”, o pesquisador da UnB Janduhy dos Santos aponta para 
a relação que existe entre o desmatamento do Cerrado em regiões próximas a áreas 
urbanizadas e a disseminação da hantavirose.

“Os impactos ambientais que ocorrem em áreas de preservação próximas às de 
urbanização no DF são os grandes responsáveis pela disseminação da hantavirose”, 
afirma Jundahy. Segundo o pesquisador, a criação de amplos condomínios e 
assentamentos próximos a regiões de preservação ambiental afetam o habitat natural 
do rato do capim, transmissor da hantavirose.

O vírus que circula no DF é conhecido como araraquara, associado ao roedor 
Necromys lasiurus, conhecido popularmente como rato do capim. Encontrado em grande 
quantidade no Cerrado, esse roedor se alimenta de sementes de capim braquiária, 
espécie comum no bioma durante o período das chuvas. Na época das secas, quando 
as sementes são escassas, os ratos do capim procuram comida nas casas que estão ao 
redor. A doença é transmitida através da urina ou das fezes dos animais que se mistura 
com o ar, e acabam inaladas por humanos.

Janduhy procurou analisar a influência do clima e do uso e ocupação do solo na 
disseminação da hantavirose no DF durante o período entre 2004 e 2008. Dados 
epidemiológicos, climáticos e do uso da terra e imagens de satélites foram utilizados 
para recolher informações. A pesquisa concluiu que a grande maioria dos casos ocorre 
nos meses de julho a agosto, normalmente períodos de estiagem. As áreas que tiveram 
grandes índices de contágio foram Brazilândia, Paranoá, Planaltina e São Sebastião, 
todas áreas urbanas próximas a empreendimentos agrícolas.

No total, foram registrados 40 casos de hantavirose entre 2004 e 2008. Desses 
casos, 47% estavam em áreas com pastagem próxima aos núcleos urbanos. Em 
segundo lugar estiveram em áreas estritamente urbanas, com 25% (10 doentes) dos 
casos. 
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Os outros 11 casos de hantavirose (27%) foram encontrados ou em áreas para a 
agricultura, ou em áreas de preservação do Cerrado, como córregos usados para lazer. 
Em São Sebastião, onde foi feito um estudo de caso, foram registradas 15 pessoas 
infectadas durante o mesmo período, 12 deles estão ou dentro do perímetro urbano, ou 
bem próximo a ele, no núcleo rural Aguilhada.

Segundo a orientadora da dissertação, a professora Ercília Steinke, essa perspectiva 
pode se agravar com o tempo. “O que acontece em Brasília é que as áreas rurais vão se 
tornando urbanas sem qualquer critério”, opina. Segundo a professora, a incidência de 
casos tende a aumentar se não houver planejamento da ocupação.

Fonte: www.isaude.net

Alguns parasitas têm ciclos de vida em que fi cam hospedados no 
homem e em outros animais, como os insetos. Por isso, é importante 
entendermos como é o ciclo de vida dos parasitas, para pensar 
em maneiras de prevenir a contaminação e, assim, evitarmos o 
adoecimento das pessoas. Os protozoários, que causam a malária, 
por exemplo, também tem o seu ciclo de vida: eles têm os insetos e 
os seres humanos como hospedeiros, ou seja, eles podem viver no 
nosso corpo e no corpo dos animais. 

Se tratamos a pessoa que está com malária e o inseto ainda 
está com o parasita, ele pode passar a doença para outra pessoa. 
Por isso, é importante conhecer como vivem estes micróbios, para 
podermos nos prevenir da malária. Neste caso da malária, além de 
tratar logo o paciente, precisamos também diminuir os criadouros 
do mosquito como veremos mais adiante

GEOHELMINTÍASES
As parasitoses intestinais, conhecidas como geohelmintíases 

ou verminoses, são doenças que estão muito relacionadas ao meio 
ambiente.

A palavra GEO signifi ca terra e a palavra HELMINTOS, 
quer dizer vermes, que podem viver no corpo do homem 
e de outros animais. Este nome foi dado para esta doença 
porque os vermes costumam viver no solo (na terra).

As verminoses estão entre os problemas de saúde mais comuns 
no mundo todo, especialmente em regiões onde as condições de 
saneamento são ruins.
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Neste livro vamos estudar as geohelmintíases que são mais 
comuns no Brasil: 

• Ascaris lumbricoides (também chamada “lombriga”, “bicha”).
• Enterobius vermicularis (oxiurus).
• Ancilostoma duodenalis.
• Necator americanos.
• Strongyloides stercoralis.

Além destes vermes, vamos estudar dois protozoários que têm 
a forma de transmissão semelhante à dos parasitas citados antes:

• Entamoeba histolytica.
• Giardia lamblia.

ASCARIDÍASE

FIGURA 03: Vermes adultos. Foto: CDC Division of Parasitic Diseases.

FIGURA 04: Ovo de 
Ascaris lumbricoide. 
Foto: Graham Colm.
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A ascaridíase é uma doença causada pelo verme Ascaris 
lumbricoides, conhecido como lombriga. É a verminose mais comum 
em todo o mundo. A lombriga entra no corpo da pessoa pela boca. 
Os ovos da lombriga podem passar das fezes de uma pessoa 
contaminada para a boca de outra pessoa, através de alimentos 
contaminados com os ovos do verme ou das mãos sujas.

Os ovos saem do corpo da pessoa junto com as fezes e podem 
contaminar as águas, o solo e os alimentos. Quando os ovos são 
engolidos por uma pessoa, as larvas saem dos ovos e passam para 
o sangue. Pelo sangue, as larvas chegam até os pulmões, podendo 
causar coceira no nariz e na garganta, vômitos, cólicas, convulsões, 
asma, tosse seca e, às vezes, pneumonia, com tosse contendo 
sangue. 

Existem animais que nascem com uma forma muito 
diferente da forma que terão quando adultos, esta fase 
intermediária é conhecida como larva. 

Quando a pessoa tosse, as larvas saem dos pulmões e são 
engolidas, indo parar no intestino, onde se transformam em vermes 
adultos, alimentando-se dos nutrientes que a pessoa adquiriu na 
alimentação.

FIGURA 5: A imagem mostra o ciclo de contaminação do Áscaris 
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Se a pessoa tiver um número muito grande de vermes no 
intestino, eles podem subir pelo esôfago e saírem vivos pela boca 
e nariz. Isso é muito perigoso, porque a pessoa pode se engasgar e 
se asfi xiar com os vermes. O mais perigoso é quando as lombrigas 
se enrolam umas nas outras, formando um bolo, podendo causar 
entupimento do intestino e até mesmo a morte da pessoa.

Como a lombriga vai se alimentar dos nutrientes que estavam 
nos alimentos que a pessoa com verminose comeu, essa pessoa 
fi cará com fraqueza e pode ter desnutrição. Normalmente a pessoa 
não sente nada, mas em alguns casos pode ter dor abdominal, 
diarreia, náuseas e anorexia (falta de apetite). 

O quadro clínico é parecido com o de outras verminoses, 
havendo a necessidade de confi rmação do achado de ovos nos 
exames parasitológicos de fezes.

Medidas de Controle:
Gerais: Educação em saúde e saneamento. É muito importante 

conversar com a comunidade sobre estas doenças, falar também 
nas escolas junto com os professores. A comunidade pode fazer 
muitas coisas na aldeia para diminuir os casos desta doença. O 
Distrito deve instalar o abastecimento de água nas aldeias e 
garantir o destino adequado dos dejetos. Veja com seus colegas 
AISAN o que é e como garantir um bom saneamento básico.

Específi cas: Evitar as possíveis fontes de infecção, ingerir 
alimentos bem lavados e cozidos, ter higiene pessoal e higiene na 
preparação dos alimentos. O tratamento em massa das populações 
tem sido utilizado para diminuir as verminoses. Porém, se não for 
associado a medidas de saneamento, as pessoas podem fi car 
novamente infectadas, voltando a ter um grande número de vermes 
no corpo das pessoas e no ambiente.

1) Você já viu casos dessa doença na sua aldeia?
2) O que você pode fazer na sua aldeia para controlar essa 
doença?
3) O que a comunidade pode fazer para controlar essa doença?
4) O que o Distrito pode fazer para controlar essa doença?

ATIVIDADE PROPOSTA
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ENTEROBÍASE

FIGURAS 6 e 7: Na primeira imagem vemos um verme adulto e na segunda ovos de E. 
Vermicularis. Crédito: Portal da Universidade São Judas

A enterobíase é uma doença causada por um verme, de cor 
branca, visível a olho nu, já que tem cerca de um centímetro, 
chamado Enterobius vermicularis, também conhecido como oxiúro. 

Esses vermes vivem no fi nal do intestino grosso e as fêmeas 
saem à noite para botar seus ovos na região perianal (ao redor do 
ânus). Por isso, é difícil aparecerem no exame de fezes. Essa doença 
causa muita coceira no ânus, principalmente à noite. 

Quando a pessoa se coça, os ovos podem fi car nas unhas e serem 
levados para a comida e outros objetos em que a pessoa colocar as 
mãos, podendo chegar até a boca de outras pessoas que então vão 
pegar a doença, ou da mesma pessoa, causando reinfestações – 
que é quando a própria pessoa se contamina novamente. 

Os  oxiúros podem causar forte irritação e coceira na região 
do ânus, difi culdades para dormir e para segurar a urina à noite. 
Nas mulheres, os vermes podem sair do ânus e ir para a vagina, 
causando irritação no local e chegar até as trompas e os ovários. 

Podemos fazer o diagnóstico pela coceira que a pessoa sente 
no ânus e também examinando as fezes, ou colhendo material na 
região anal. Também podem ser pesquisados em material retirado 
de unhas de crianças infectadas.
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FIGURA 8: Ciclo do Enterobius

Medidas de Controle: 

Orientar a população em hábitos de higiene pessoal: 
- Lavar as mãos antes das refeições, depois de fazer cocô, de-

pois de se coçar e quando for manipular os alimentos. 
- Lavar as frutas, verduras e outros alimentos antes de comer ou 

de prepará-los. 
- Manter as unhas bem limpas e cortadas.
- Evitar coçar a região anal e levar as mãos à boca.
- Evitar as fontes de infecção através do tratamento dos pacien-

tes e de todos os membros da família.
- Lavar sempre a rede, os cobertores, as roupas e toalhas de ba-

nho para evitar a reinfestação pelos ovos depositados nestes 
panos.

- Manter um bom sistema de saneamento básico. 
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1) Você já viu casos dessa doença na sua aldeia? 
2) O que você viu de parecido entre a doença causada pelas 
lombrigas  (ascaridíase) e a doença causada pelos oxiúros 
(enterobíase)?
3) Se o seu filho tivesse essa doença, o que você faria?

ATIVIDADE PROPOSTA

ANCILOSTOMÍASE

FIGURAS 9, 10 e 11: Na 
primeira imagem vemos 
o verme adulto chamado 
Necator americanus, 
na segunda imagem 
o verme chamado 
Ancylostoma duodenale
e na terceira o ovo do 
Ancylostoma. Crédito: 
CDC Division of Parasitic 
Diseases.Hotez PJ, 
Pritchard DI. Hookworm 
infection. Sci Am 1995.

O Ancylostoma duodenale e o Necator americanus são dois 
vermes bem pequenos, muito difíceis de serem vistos a olho nu, 
que causam uma doença conhecida por amarelão. 

Eles mordem e perfuram a parede do intestino da pessoa, 
fi cando ali por muito tempo, alimentando-se de sangue e tirando 
os nutrientes do corpo da pessoa, causando anemia. 

As larvas destes vermes entram pela pele dos pés das pessoas, 
podendo causar coceira. 

34   AÇÕES DE PREVENÇÃO A AGRAVOS E DOENÇAS E DE RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS  |  Saúde e Natureza



Em seguida, elas penetram no sangue e depois de alguns dias, 
elas chegam aos pulmões, podendo causar tosse, expectoração e 
chiados. 

Quando a pessoa tosse, as larvas são expulsas dos pulmões e 
vão para o intestino, onde se prendem com um tipo de espinho, que 
fura a parede do intestino, causando sangramento. 

No intestino os vermes fi cam adultos e soltam os ovos, que 
saem junto com as fezes das pessoas. Quando a pessoa faz cocô 
no chão, as larvas saem dos ovos e vão entrar através da pele dos 
pés em outras pessoas. 

FIGURA 12: ciclo dos ancilostomídeos

O doente pode ter dor abdominal e perder sangue com as 
fezes, fi cando com a cor amarelada (pálido), por causa da anemia. 
Dependendo da idade, da quantidade de vermes, do tempo da 
doença e da qualidade da alimentação, as pessoas podem fi car 
desnutridas. As crianças desnutridas que comem alimentos que 
não contêm ferro, têm anemia mais rápido, perdem peso e podem 
ter atraso no desenvolvimento. 

Além do quadro clínico, o diagnóstico pode ser feito pelo achado 
de ovos no exame parasitológico das fezes.
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Medidas de Controle 
Gerais: Educação em saúde e saneamento. Trabalhar junto 

com a comunidade, como nas outras verminoses, apresentando 
os diferentes tipos de vermes e modos de transmissão. Levantar 
com as comunidades e equipe estratégias para o controle destas 
doenças. 

Específi cas: 
- Desenvolver atividades de educação em saúde com relação 

aos hábitos pessoais de higiene: lavar as mãos antes das re-
feições e quando for preparar os alimentos; limpar a casa, em 
volta da casa, o pátio da aldeia, usar calçados. 

- Evitar a contaminação do solo com a instalação de sistemas 
sanitários para eliminação das fezes.

- Tratamento das pessoas infectadas. 

1) O que você viu de parecido com a ascaridíase (lombriga) nesta 
doença? 
2) E o que você viu de diferente da ascaridíase?

ATIVIDADE PROPOSTA

ESTRONGILOIDÍASE

FIGURAS 13 e 14: Na primeira 
imagem vemos o verme 
adulto S. stercoralis e na 
segunda imagem a larva 
dele. Crédito: Portal da 
Universidade São Judas e 
Atlas de Parasitologia.
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O Strongyloides stercoralis é um verme muito pequeno, que causa 
uma doença conhecida por estrongiloidíase. Ele perfura a parede 
do intestino da pessoa, fi cando ali por muito tempo, alimentando-
se de sangue, tirando as substâncias necessárias para a sua 
alimentação, causando anemia. 

As larvas dos vermes entram pela pele dos pés das pessoas, 
podendo causar coceira. Depois elas penetram no sangue e chegam 
aos pulmões, podendo causar tosse, expectoração e chiados. 

Quando a pessoa tosse, as larvas são expulsas dos pulmões e 
vão para o intestino, onde furam a parede do intestino, causando 
sangramento. No intestino os vermes fi cam adultos e soltam os 
ovos que, ainda dentro do corpo liberam larvas, que saem junto 
com as fezes das pessoas. Quando a pessoa contaminada faz cocô 
no chão, as larvas mudam de forma e entram através da pele dos 
pés de outras pessoas. 

FIGURA 15: ciclo do Strongyloides
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O doente pode ter diarreia, dor abdominal, constipação 
(intestino preso), anorexia (falta de apetite), náuseas, vômitos e 
dor de estômago. Dependendo da idade, da quantidade de vermes, 
do tempo da doença e da qualidade da alimentação, as pessoas 
podem ter quadros de diarreia graves, com várias evacuações 
diárias, causando desnutrição, desidratação e acentuada perda de 
peso. 

As crianças desnutridas podem ter quadros graves, com os 
vermes se espalhando por várias partes do corpo.

Além do quadro clínico, o diagnóstico pode ser feito pelo achado 
de larvas no exame parasitológico das fezes.

Medidas de controle
Gerais: Educação em saúde e de saneamento. De acordo com as 

atividades propostas nas outras verminoses. Fazer atividades junto 
com a comunidade, e nas escolas com os professores.

Específi cas: 
- Desenvolver atividades de educação em saúde com relação 

aos hábitos pessoais de higiene: lavar as mãos antes das re-
feições e o uso de calçados. 

- Evitar a contaminação do solo, com a instalação de sistemas 
sanitários para eliminação das fezes. 

- Tratamento das pessoas infectadas.

1) O que você viu nesta doença de parecido com a ancilostomíase 
(doença conhecida como amarelão)? 
2) O que você viu de diferente da ancilostomíase?

ATIVIDADE PROPOSTA

AMEBÍASE
A amebíase é causada por um protozoário chamado Entamoeba 

histolytica, conhecido como ameba, encontrado praticamente em 
todos os países, sendo mais comum nas regiões de clima tropical 
e subtropical, como o Brasil.
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Os protozoários são organismos formados por apenas uma 
célula que dependem de outros organismos para se alimentar 
e sobreviver.

Os protozoários, em sua grande maioria, apresentam vida 
livre e são encontrados em diferentes ambientes aquáticos 
e úmidos. Existem espécies que vivem em associação com 
outros organismos, como é o caso dos parasitas. Entre as 
doenças humanas causadas por protozoários, podemos 
citar a amebíase, tricomoníase, toxoplasmose, leishmaniose, 
doença de Chagas e malária.

O clima tropical é caracterizado 
por temperaturas altas. No verão o 
clima é quente e chuvoso e no inverno 
a temperatura é menos quente e 
mais seca, como nas regiões norte, 
nordeste e centro-oeste do Brasil. O 
clima subtropical é um pouco mais 
frio, como nas regiões sul e sudeste 
do Brasil.

A amebíase intestinal é uma doença que ocorre quando o 
indivíduo se contamina com a ameba, ou Entamoeba histolytica. 
A transmissão acontece pela via fecal-oral, ou seja, quando uma 
pessoa contaminada elimina o parasita nas fezes, e outra, de algum 
modo, acaba engolindo-o.

Esse modo de transmissão pode se dar de diversas maneiras, 
principalmente pelo consumo de água ou alimentos contaminados. 
A transmissão pode ocorrer, por exemplo, quando uma pessoa 
evacua, não lava as mãos adequadamente e vai preparar alimentos 
para outros. Banhar-se ou consumir água de locais com más 
condições sanitárias também são um fator de risco para amebíase. 
Depois que entra no organismo a ameba pode habitar no intestino 
grosso, onde vive na forma adulta, mas também pode invadir, 
através da circulação sanguínea, o fígado, o pulmão e o cérebro. Na 
maioria das vezes a pessoa infectada é assintomática, ou seja, não 
sente nada. 
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Trofozoíto é como são chamadas as 
formas “adultas” de um protozoário.

FIGURAS 16 e 17: Na 
primeira imagem vemos 
um cisto de Entamoeba 
histolytica e na segunda 
imagem vemos o verme 
em forma adulta. 
Foto: CDC Division of 
Parasitic Diseases.

Cistos são formas que vários micróbios 
assumem para resistir a mudanças do ambiente. 
No caso de micróbios que são parasitas, os 
cistos conseguem sobreviver fora do organismo 
parasitado.

Quando o parasita invade a mucosa do intestino, causando 
lesões importantes, o paciente apresenta um quadro de diarreia 
com 10 ou mais evacuações diárias, com fezes líquidas, com muco 
e sangue, acompanhadas de cólicas abdominais. 
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Quando a ameba assume a forma de cistos, eles são eliminados 
nas fezes de pessoas com os parasitas, contaminando o ambiente. 
A transmissão ocorre quando a pessoa ingere alimentos ou 
água contaminados por fezes contendo cistos. O quadro clínico 
pode variar de uma forma leve, caracterizada por desconforto 
abdominal leve ou moderado, com sangue e/ou muco nas fezes, 
a uma diarreia aguda grave, de aspecto sanguinolento ou mucóide 
(com “catarro”), acompanhada de febre e calafrios, podendo haver 
períodos de melhora dos sintomas. Em casos graves, as amebas 
adultas se espalham pela corrente sanguínea, provocando abcesso 
no fígado (com maior frequência), nos pulmões ou no cérebro. 

FIGURA 18: ciclo da ameba
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Estas formas graves, sem tratamento adequado, podem matar.
Algumas pessoas podem ter a ameba vivendo em seu organismo, 

sem causar doença, essas pessoas são chamadas de portadores 
assintomáticos. Apesar dessas pessoas não sentirem os sintomas 
da doença, eliminam cistos nas fezes, ajudando a espalhar a doença 
sem perceber. 

Para fazer o diagnóstico precisamos fazer o exame de fezes, se a 
pessoa estiver infectada encontraremos vermes adultos ou cistos 
nas fezes.

Medidas de Controle
Gerais: 
- Impedir a contaminação da água e alimentos com fezes, atra-

vés de medidas de saneamento.
- Educação em saúde.
- Destino adequado das fezes.
- Pessoas que manipulam os alimentos devem sempre lavar as 

mãos com sabão ou sabonete.

Específi cas: 
- Lavar as mãos depois de fazer cocô e também antes de comer 

e de cozinhar.
- Lavar as frutas que se come cruas e os alimentos antes de 

prepará-los. 
- Fazer exame das fezes nos membros da família e pessoas pró-

ximas, para procurar as fontes de infecção, tratando as pes-
soas doentes. 

- Manter um bom sistema de saneamento básico.

GIARDÍASE
A giardíase é outra doença causada pelo protozoário Giardia 

lamblia, que vive geralmente no intestino delgado e infecta, com 
muita frequência, crianças menores de dez anos. 

Geralmente não causa sintomas, ou seja, a pessoa não sente 
nada, mas quando o número de parasitas é grande e a pessoa 
não tem muita resistência física, pode causar diarreias (com fezes 
claras, acinzentadas, mal cheirosas e com muco) com cólicas, 
náuseas, digestão difícil, azia, etc. As diarreias com fezes amarelas, 
mal cheirosas e espumosas, que são muito comuns nas crianças, 
geralmente são causadas pela giárdia.
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A pessoa infectada elimina nas fezes os cistos já maduros, 
que contaminam a água e os alimentos (qualquer alimento, 
principalmente verduras e frutas que não passam por cozimento).

FIGURAS 19 e 20: Na 
primeira imagem vemos 
a Giardia lamblia adulta e 
na segunda foto os cistos 
de Giardia lamblia. Foto: 
CDC / Janice Haney Carr.

A transmissão é feita pela água ou comida contaminada. A 
giárdia fi ca grudada na parede do intestino, se aproveitando dos 
nutrientes da pessoa. 

A transmissão da giardia ocorre pela ingestão dos cistos (pela 
água ou alimentos) que não morrem com o uso de cloro na água, 
sobrevivendo por cerca de dois meses no ambiente. Por isso, a 
água para beber deve ser sempre tampada, protegida de animais, 
moscas e baratas, fi ltrada ou fervida. 

A transmissão também pode acontecer quando moscas e 
insetos, ao pousar em lugares contaminados (como fezes, por 
exemplo) e depois em alimentos, espalham os cistos. 

O diagnóstico é feito pelo exame nas fezes. Algumas vezes o 
resultado pode ser negativo, pois nem sempre a pessoa está 
eliminando os cistos da giárdia para eles aparecerem no exame, ela 
fi ca escondida dentro do intestino da pessoa.
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Medidas de Controle
Gerais: Impedir a contaminação da água e alimentos com 

fezes, através de medidas de saneamento, educação em saúde, 
destino adequado das fezes e cuidados de higiene das pessoas que 
manipulam os alimentos.

Específi cas: 
- Lavar as mãos depois de fazer cocô e antes das refeições.
- Lavar os alimentos e também as frutas que se come cruas.
- Manter a água e a comida tampadas para evitar que os insetos 

pousem e que os cachorros, gatos e outros animais bebam a 
água ou mexam nos alimentos. 

- Fazer exame das fezes dos membros da família e de pessoas 
próximas. 

- Manter um bom sistema de saneamento básico.

FIGURA 21: ciclo da Giardia
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1) Observe o dia a dia de sua casa e de seus parentes e investigue 
se existem possíveis fontes de infecção para as parasitoses 
intestinais. Procure observar de onde vem a água que é usada 
em casa e onde ela fica armazenada. Veja quem usa e como usa 
a água.

ATIVIDADE PROPOSTA

ESQUISTOSSOMOSE
A esquistossomose é uma doença parasitária provocada pelo 

parasito do gênero Schistosoma. No começo pode não aparecer 
nenhum sintoma da doença e, com o tempo, a esquistossomose 
pode evoluir para formas muito graves. É também conhecida 
como, “xistose”, “xistosa” “xistosomose”, “doença dos caramujos”, 
“barriga d’água” e “doença de Manson Pirajá da Silva”.

Atualmente, a maior ocorrência de esquistossomose no Brasil 
está localizada em estados da região Nordeste e em algumas áreas 
de Minas Gerais e do Espírito Santo. Geralmente acontece em 
locais com condições de saneamento bastante ruins.

É uma doença de veiculação hídrica, quer dizer, a transmissão 
acontece pela água. A pessoa pode ter esquistossomose quando 
entra em contato com águas onde existem caramujos, que são os 
vetores da doença.

Fonte: Sistema de Informação do Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose – SISPCE/SVS/MS.

FIGURA 22: 
Distribuição da 
esquistossomose 
no Brasil (2012)
Fonte: Sistema 
de Informação 
do Programa 
de Vigilância 
e Controle da 
Esquistossomose – 
SISPCE/SVS/MS.
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Vamos entender um pouco da vida deste parasita e de como 
acontece a transmissão. 

O quadro abaixo mostra a transmissão do Schistosoma e como 
acontece a doença:

Para saber mais: http://www.
parasitologiaclinica.ufsc.br/
index.php/info/conteudo/

FIGURA 23: ciclo de transmissão da esquistossomose
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PREVENÇÃO DAS GEOHELMINTÍASES 
OU VERMINOSES

Como vimos até aqui, as geohelmintíases (verminoses e outras 
parasitoses intestinais) são doenças provocadas por micróbios de 
diferentes tamanhos, que roubam os nutrientes ou se alimentam 
do sangue das pessoas. Uma consequência dessas doenças é a 
anemia.

A porta de entrada da maioria das verminoses é a boca, por isso 
deve-se ter muito cuidado com a água e com a comida, já que é 
através da falta de cuidado que elas se contaminam com os ovos e 
cistos dos vermes.

As fezes são a porta de saída da maioria das verminoses, por isso, 
é importante ter o destino certo das fezes. Para muitos povos, onde 
as aldeias são grandes, pode ser necessária a construção de fossas, 
longe do lugar onde se tira água. Estas fossas devem ser mantidas 
limpas, com o buraco tampado e fechadas. Uma alternativa, onde 
não existem fossas, é enterrar as fezes. Deve-se limpar a casa e 
em volta dela. Limpar sempre que a criança pequena fi zer cocô. 
Assim que a criança fi ca maior, é importante explicar o lugar certo 
de fazer cocô para evitar a disseminação das verminoses. Quando 
as crianças ou adultos fazem cocô perto das casas, no terreiro 
da aldeia, perto do rio, do córrego ou do poço, fi ca mais fácil da 
verminose espalhar e a água da chuva vai levar os ovos, cistos e 
vermes para a água de beber ou de tomar banho.

A água deve ser bem cuidada, porque pode ser uma fonte de 
contaminação. Se a água for tirada do rio ou do córrego, deve ser 
pega da correnteza, nunca da água parada. O melhor lugar para 
pegar água é sempre acima da comunidade, longe do lugar onde as 
pessoas usam para tomar banho ou lavar panelas, pratos, outros 
objetos e roupas.

Os poços e cisternas devem estar longe de fossas e devem ser 
mantidos tampados.

Onde existe poço artesiano o maior cuidado deve ser com a 
caixa d’água, que precisa estar sempre limpa e tampada.

As panelas e vasilhas de pegar água devem ser bem limpas, e 
as que servem para guardar água, precisam ser limpas e fechadas. 
As panelas com mingau ou outros alimentos, também devem fi car 
limpas e tampadas, de preferência em cima do jirau para que os 
animais não tenham acesso.  
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O fi ltro de água pode ajudar a evitar verminoses, mas ele deve 
ser mantido limpo e suas velas limpas e trocadas periodicamente.

É importante melhorar as condições sanitárias com saneamento 
básico, cuidando da água, da comida e da casa.

O hipoclorito de sódio é importante no combate aos ovos de 
vermes, principalmente os da lombriga. Colocar de 2 a 4 gotas 
de hipoclorito de sódio em um litro de água é uma medida muito 
efi caz de prevenção contra várias verminoses.

Converse com seus colegas agentes de saúde e de saneamento 
e juntos façam um material educativo sobre as verminoses para 
o trabalho junto às comunidades. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Façam uma história em quadrinhos ou uma dramatização sobre este tema e apresentem 
para suas comunidades. Depois da apresentação levantem com a comunidade propostas 
de enfrentamento deste problema nas aldeias.  
Vocês podem montar juntos um plano de trabalho em diferentes níveis: 

Vocês podem apresentar este plano em sala de aula.

A maioria dos povos indígenas tem muitos cuidados e regras 
com a sua alimentação. Para muitos povos tem as pessoas certas 
para mexer nos alimentos. Por exemplo, para alguns povos a mulher 
que está menstruada não pode fazer comida pois se não ela vai 
contaminá-la. Tem muitas regras para quem planta, caça, pesca e 
prepara os alimentos. Na biomedicina, também há muitas regras 
para não acontecer uma contaminação, principalmente na hora de 
manipular, armazenar e comer os alimentos.

Todo alimento deve ser bem lavado, com água limpa. Os 
alimentos que são comidos crus são os que precisam de mais 
cuidado. Os alimentos que forem cozidos ou assados precisam 
fi car bastante tempo no fogo, para matar os vermes. Na hora de 
preparar os alimentos e de comer, as mãos precisam ser lavadas de 
preferência com sabão ou sabonete.
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As mãos carregam de tudo, inclusive os ovos dos vermes e, por 
isso, precisam estar sempre limpas. As unhas devem ser cortadas 
curtas para evitar que debaixo delas sejam carregados os vermes. 
As crianças precisam ser orientadas para evitarem coçar o ânus, 
porque elas poderão transportar vermes para a boca e objetos.

Objetos sujos de terra ou lavados com água contaminada podem 
levar os vermes até a boca. Por isso, evite que as crianças levem 
coisas sujas à boca. As roupas, especialmente calcinhas, cuecas e 
fraldas, também podem transportar ovos de vermes. Elas devem 
ser muito bem lavadas e colocadas ao sol.

Alguns vermes entram pela pele, principalmente pelos pés. Por 
isso é importante evitar contaminar a terra com cocô e água suja. 
No caso desses vermes, andar calçado também diminui a chance 
de pegar a doença.

Como vocês já devem ter acompanhado em suas aldeias, de 
nada adianta tratar as verminoses e a anemia se os causadores da 
doença, os vermes, continuam presentes nos lugares frequentados 
pelas pessoas e pelos animais. Precisamos ter um bom sistema de 
saneamento básico nas aldeias e polos, com água boa e destino 
adequado das fezes e do lixo.

ATIVIDADES IMPORTANTES QUE VOCÊS 
DEVEM REALIZAR NA SUA COMUNIDADE

• Identifi car as pessoas que estejam com sinais 
e sintomas suspeitos de verminoses e comunicar 
os demais profi ssionais da equipe de saúde para 
diagnóstico e tratamento.

• Supervisionar a tomada da medicação, quando 
indicada.

• Fazer o monitoramento dos tratamentos.
• Investigar a existência de outros casos na família e 

comunidade, a partir do caso confi rmado por meio do 
exame parasitológico de fezes.

• Registrar os casos confi rmados, em instrumento de 
registro, estabelecido pelo local do seu trabalho.

• Distribuir recipientes de coleta de material para 
exame parasitológico de fezes, quando necessário, 
dando explicações para a comunidade.

• Realizar ações de educação em saúde e de 
mobilização social.
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• Atuar junto à comunidade informando os moradores 
sobre as verminoses, seus sintomas, riscos e modo de 
transmissão.

• Promover reuniões com a comunidade para 
juntos promover as ações de prevenção e controle das 
verminoses.

• Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas 
simples de manejo ambiental para o controle do lixo e 
das fezes.

• Orientar a comunidade sobre a importância dos 
cuidados com a água e os alimentos.

ATIVIDADE PROPOSTA
1) Como é o problema das geohelmintíases 
(verminoses) na sua aldeia?
2) Escreva os nomes das verminoses mais comuns 
que acontecem no seu povo. Você pode desenhar os 
vermes que você já viu.
3) O que você pode fazer, como agente de saúde, 
para ajudar a resolver este problema?

1
(
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t odos os povos e todas as sociedades vivem em algum lugar, em 
algum espaço, e estabelecem uma relação com a natureza e 
com o ambiente que os cercam. Para os povos indígenas, a vida 

e a morte estão profundamente ligadas à relação entre as pesso-
as, a natureza e os espíritos que nela habitam. Existem regras para 
preservar esse ambiente, a vida e a saúde de todos os seres. Vejam 
que interessante o relato abaixo.

DEPOIMENTO ARAPIUNS
“Hoje tem muita doença porque a população 

está grande e tem muita coisa complicada: fu-
maça de pneu, plástico”

Por Osmarino Corrêa - Fonte: Instituto Socioambiental (ISA)

Ali naquele Igarapé no meio do campo, a gente sabe que ali é 
um lugar muito importante, até porque aquela água é a nascente 
do igarapé que desce. Quando a gente era mais novo e ia caçar pra 
lá, fazer outros trabalhos e pegar cipó, a gente tomava banho lá 
naquela água. Eu só queria dizer desse assovio aí. Eu acho que não 
é coisa de matar. Se alguém fi ca com medo é por não saber o que 
é. A gente sabe. Esse campo tem uma mãe. Ela é um espírito que 
nunca atacava, mas agora que tem muitas consequências, muitos 
barulhos, muita derrubada de mata, aí ela começou a atacar. É por 
esse motivo que à noite ela começa a brincar com quem tem aque-
le medo. A pessoa corre mesmo porque não sabe o que é.

Hoje tem muita doença porque a população está grande e tem 
muita coisa complicada: fumaça de pneu, plástico. Essas coisas 
são muito complicadas. Naquele tempo só tinha comércio lá pra 
cima. Não existia plástico. Calçado era aqueles tamancos de pau, 
quando não era pezão no chão e nem frieira pegava. Naquele tem-
po, os velhos colocavam traíra no colar e caridade no braço para 
a criança não virar bichinho mexilhão. O que complica é que as 
doenças daquele tempo não são reconhecidas hoje, porque têm 
outro nome. Eu valorizo o remédio caseiro e tenho certeza que cura 
mesmo. Aprendi fazer os remédios, os trançados. Nossa natureza 
é rica. Todo mato e árvore é remédio.
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A preocupação com o corpo, e com a pele 
em especial, é muito grande entre os povos 
indígenas, estética e funcionalmente. A 
estética e a beleza são cultuadas desde 
cedo, na primeira infância. A pele, limite 
do corpo, contato com o exterior, também 
tem um papel chave para a proteção do 
corpo e, ao mesmo tempo, funciona como 
porta de entrada de remédios. 

São inúmeros os procedimentos 
realizados na pele para proteção do corpo, 
como as pinturas especiais, principalmente 
nas crianças, com o uso de óleos de pequi, 
tucum ou inajá. O urucum ou açafrão, por 
exemplo, afastam maus espíritos e também 
insetos. A pasta de urucum, o jenipapo, 
as penas de aves, resinas de algumas 
árvores especiais e algodão são usados 
como roupas ou fantasias em seus ritos 
e festas. Para os índios, um corpo pintado 
é um corpo saudável. A modelagem do 
corpo começa na criança ainda pequena 
com a amarração na perna, logo abaixo 
do joelho, para tornar a perna mais bonita. 
A amarração também é feita no braço, na 
altura da inserção do músculo deltoide 
para deixá-lo bonito e arredondado. 

Para o tratamento de inúmeras doenças, 
a pele constitui parte fundamental, seja 
para retirar objetos inoculados pelos 
mama’e, ou espíritos, seja para absorver 
propriedades curativas de plantas. Em 
vários procedimentos terapêuticos são 
realizados banhos com ervas, folhas, 
cascas e/ou raízes. A pele também pode 
ser escarifi cada para purifi car o corpo pela 
saída do sangue escuro e o que de ruim ele 
guarda; para eliminar a preguiça, um dos 
fatores que predispõe às doenças; e para 
possibilitar a entrada dos remédios.
Fonte: Atlas de Dermatologia em Povos Indígenas 
/ Douglas A. Rodrigues ... [et al.]. – São Paulo: 
Editora Unifesp.
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DOENÇAS DE PELE 

para muitos povos indígenas as doenças de pele estão 
associadas à alimentação, à quebra de regras sociais, ao 
contágio com outros doentes e aos feitiços, dependen-

do do tipo de lesão e sua evolução. Mais recentemente, pas-
saram a atribuir algumas doenças de pele à falta de higiene 
pessoal, principalmente relacionadas ao uso de roupas, co-
bertores e redes sem o cuidado necessário. Para alguns po-
vos, a etiologia da doença de pele está relacionada a espíritos 
de animais e outros seres da natureza que, frequentemente, 
guardam semelhança com o aspecto da lesão. Por exemplo, 
quando come a arraia pintada, é comum a pessoa apresen-
tar lesões arredondadas e esbranquiçadas pelo corpo, assim 
como na própria arraia. O mesmo acontece com a paca, que 
tem “pintas” em todo o corpo. Ainda em outro exemplo, se a 
mãe, grávida, comer o mel de determinada abelha, seu fi lho 
terá lesões de pele semelhantes a mordidas ou picadas desta 
abelha

TEXTO 2

Clayton de Carvalho Coelho, Evelin Placido dos Santos, Maria Cristina Troncareli e 
Sofia Beatriz Mendonça.
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Como estamos estudando as doenças relacionadas ao meio 
ambiente, veremos agora as doenças da pele e que atingem 
também os cabelos, unhas e pelos.  A pele é o maior órgão do corpo 
humano e está em contato constante com o meio externo, por isso 
é vulnerável aos problemas ambientais. é vulnerável aos problemas ambientais. 

FIGURA 24: Pele e suas estruturas

Entre os problemas de pele mais comuns conhecidos pela 
biomedicina, temos infecções causadas por bactérias, fungos 
(micoses), protozoários, helmintos e artrópodes. Além desses 
problemas temos também algumas doenças que são da própria 
pele.

1) Quais são as doenças de pele conhecidas pelo seu povo e 
quais as causas destas doenças?
2) Quais os cuidados tradicionais que o seu povo tem com a 
pele?
3) Quais os tratamentos tradicionais para estas doenças de pele?

ATIVIDADE PROPOSTA
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Artrópodes: Na classifi cação da ciência não-
indígena são chamados de artrópodes todos os 
animais invertebrados que possuem o corpo com 
partes articuladas, como as patas ou pernas. Artro 
quer dizer articulação e podos quer dizer patas. 
Esse grupo inclui carrapatos, aranhas, moscas, 
siris, lacraias, piolhos, camarões, escorpiões, 
abelhas e muitos outros animais.
Fonte: www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos3/bioartropodes.php

FIGURA 25: artrópodes - Crédito: Banco de Imagens Fiocruz/ Peter Ilicciev

Para saber mais sobre as doenças de pele e entender os possíveis 
tipos de lesões leia o Atlas de Dermatologia e Povos Indígenas, 
disponível no link: http://static.scielo.org/scielobooks/23wpg/
pdf/rodrigues-9788561673680.pdf

Existem vários tipos de lesões de pele que podem nos indicar o 
tipo de infecção, problema ou agente infeccioso. Vamos estudar 
um pouco os diferentes tipos de doenças de pele que acontecem 
mais frequentemente nas áreas indígenas.
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INFECÇÕES BACTERIANAS
IMPETIGO
Defi nição e Etiologia: Impetigo é uma doença de pele causada 

por bactérias, principalmente Staphilococcus aureus e Streptococcus 
pyogenes. 

Epidemiologia: É uma doença muito comum, principalmente 
em crianças, e é contagiosa. Essa infecção superfi cial pode ser 
resultado da contaminação de alguma outra lesão ou porque a 
pessoa coçou a pele com força.

Usamos o termo contagiosa quando falamos 
de uma doença transmissível, que passa de uma 
pessoa diretamente para outra.

Quadro Clínico: A doença aparece como pequenas feridas com 
pus e com crostas (“casca”), que podem aparecer em qualquer 
lugar da pele, mas é mais frequente no rosto, membros superiores 
e membros inferiores. Se não tratada adequadamente, pode evoluir 
para infecções mais profundas como a erisipela.

FIGURA 26: Impetigo. 
Foto: Åsa Thörn 
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Tecido subcutâneo: é a parte do corpo que fi ca 
logo abaixo da pele, contém células gordurosas, 
pequenos vasos e terminações nervosas.  

Cuidados:
A parte mais importante do tratamento desta doença é a limpeza 

das lesões com água e sabão. Além da limpeza, é importante manter 
as unhas limpas e bem cortadas, pois ao coçar as lesões, a infecção 
pode se levada para outras partes do corpo. Por isso, é importante 
cortar as unhas das crianças pequenas. Além disto, quando forem 
poucas lesões, podem ser usadas pomadas com antibióticos, com 
orientação médica. Quando existirem muitas lesões, ou o paciente 
estiver com febre, pode ser necessário uso oral ou injetável de 
antibióticos. Estes tratamentos devem ser orientados pela equipe.

Quando os povos indígenas podiam mudar mais facilmente a 
aldeia de lugar, para descansar a terra, para fazer novas casas, era 
mais difícil acontecer este tipo de doença. Era mais difícil a terra 
fi car contaminada. Era menor o número de casos desta doença. 
De um tempo para cá, está mais difícil mudar de lugar da aldeia, 
porque tem a escola, o posto de saúde e as pessoas querem fi car 
perto destas estruturas. Com isso também a terra começa a fi car 
mais contaminada. Por isso é muito importante conversar com a 
comunidade sobre os cuidados com a limpeza da aldeia, dentro e 
fora das casas. O pátio da aldeia, o lugar onde as crianças brincam. 
Somando estas ações com a higiene pessoal, das roupas, cobertores, 
redes e, principalmente, cortando as unhas das crianças, é possível 
evitar muitos casos desta doença.  

ERISIPELA e CELUTITE
Defi nição e Etiologia: São infecções da pele e do tecido 

subcutâneo, causadas por bactérias, principalmente estreptococos.

Epidemiologia: Essas doenças são comuns e podem ocorrer em 
qualquer idade. Pode ser uma complicação de outras doenças de 
pele causadas por bactérias, como o impetigo.

Quadro Clínico: O paciente normalmente apresenta febre, 
calafrios e queda do estado geral. A pele da região afetada fi ca 
eritematosa (avermelhada), edematosa (inchada), quente e 
dolorosa. Podem aparecer bolhas com conteúdo purulento.
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Ocorre com mais frequência na face e nos membros inferiores, 
mas pode atingir qualquer lugar do corpo.

A Erisipela é mais comum em pessoas com diabetes, obesidade 
e varizes nas pernas.

A bactéria causadora normalmente entra no organismo por 
alguma lesão na pele como ferimentos ou micoses dos pés 
(“frieiras”).Neste caso esta lesão é chamada de porta de entrada.

Como já vimos em outro caderno, em 
alguns povos indígenas é comum a prática 
da reclusão pubertária, quando meninas 
e meninos que estão passando da fase de 
criança para a vida adulta, fi cam reclusos 
em casa, ou em uma casa especial, e 
passam por uma série de procedimentos 
para fi carem fortes e bonitos. Algumas 
vezes pode acontecer que as amarrações 
feitas nas pernas e braços desses rapazes 
e moças fi quem inchados e vermelhos. 
Pode acontecer, ao fazer a escarifi cação 
com a arranhadeira, se ela estiver 
contaminada, uma infecção grave, como 
a Erisipela. Por isso é preciso tomar muito 
cuidado com a arranhadeira, garantir que 
ela esteja bem limpa e usá-la do jeito 
certo. Procure sempre observar os jovens 
que estão na reclusão, examinar bem, ver 
se está tudo correndo bem e orientar a 
família. 

Cuidados: Se houver alguma porta de entrada (como uma micose 
nos pés, por exemplo) ela deve ser tratada com limpeza cuidadosa 
e, se necessário, curativos ou medicamentos. É uma doença 
potencialmente grave que deve ser encaminhada para avaliação 
médica. Pacientes com erisipela devem receber antibióticos de 
acordo com a prescrição médica.
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FIGURA 27: 
Erisipela. 
Foto: Tommi 
Nummelin.

ABSCESSO E FURÚNCULO
Defi nição e Etiologia: O furúnculo é uma infecção bacteriana 

que ataca o pelo e a glândula sebácea. Geralmente é causado por 
uma bactéria do gênero estafi lococo. Quando a infecção fi ca mais 
profunda, com pus acompanhado de sinais infl amatórios, forma-se 
o abcesso.

Epidemiologia: O furúnculo é mais comum no adulto e pode 
resultar de um pelo encravado. Na maioria das vezes pode deixar 
uma cicatriz.

Quadro Clínico: O furúnculo começa como uma pústula na base 
de um pelo ou nódulo , provocando calor e dor no local. Depois de 
alguns dias, geralmente evolui com a saída de pus. Pernas, coxas 
e nádegas são os locais mais comumente atingidos, mas pode 
aparecer em qualquer parte do corpo.

Pústula: é uma pequena bolha que contém pus
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FIGURA 28: pústula - 
Crédito: Divulgação/ 
Universidad de Leon

Se não for tratada pode virar o furúnculo ou abcesso

FIGURA 29: Furúnculo ou abcesso. Foto:Gregory Moran, M.D / CDC.

Cuidados: Na maioria das vezes é preciso uso de antibióticos, 
por isso é importante a avaliação do médico. Às vezes é preciso 
fazer a drenagem cirúrgica (o médico anestesia o local e faz um 
pequeno corte para que o pus saia). Como, na maioria das vezes 
vem acompanhado de muita dor, pode ser necessário o uso de 
analgésicos.

Analgésicos: é como chamamos os remédios que 
ajudam a diminuir a dor.
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A aplicação de compressas mornas no local ajuda a aliviar a 
dor e a diminuir a infl amação no local. É um cuidado simples, mas 
efi ciente, que pode ser feito pelo AIS ou por alguém da família.

INFECÇÕES VIRAIS
VERRUGA VULGAR
Doença de pele causada pelo vírus papilomavírus humano (da 

família do HPV). É bastante comum, frequente em crianças e 
adultos e a transmissão se dá por contato pessoal.

As lesões de pele são chamadas verrugas ou lesões verrucosas. 
Podem ser de diversos tamanhos, ser apenas uma ou várias, 
atingindo qualquer local do corpo, inclusive a sola dos pés, genitais, 
debaixo e ao redor das unhas, lábios, etc. É de fácil diagnóstico.

FIGURA 30: Verrugas vulgares. Foto: Abbassyma.

Cuidados: É importante não manipular as lesões de maneira 
descuidada, pois se houver sangramento, os vírus podem se 
espalhar, aumentando o número de lesões. As próprias unhas 
podem ajudar a espalhar o vírus para outras partes do corpo. O 
tratamento defi nitivo pode ser feito de várias maneiras incluindo 
medicamentos, passados com cuidado sobre as verrugas ou 
procedimentos médicos, como a cauterização. Às vezes somem 
espontaneamente.
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MOLUSCO CONTAGIOSO
Molusco contagioso é uma doença de pele causada pelo vírus 

poxvírus. É muito comum em crianças e rara nos adultos. A 
transmissão se dá por contato pessoal. Não é doença grave, mas 
incomoda muito os pacientes.

As lesões na pele são pequenas, fi rmes, com superfície brilhante 
e lisa e normalmente há uma depressão no meio da lesão. Qualquer 
área do corpo pode ser acometida e pode haver muitas lesões, que 
normalmente são “espalhadas” pela criança ao se coçar, levando 
os vírus para outros lugares do corpo.

FIGURA 31: molusco 
contagioso. Foto: 
Evanherk.

Cuidados: É importante não mexer nas lesões de maneira 
descuidada, pois se houver sangramento, os vírus podem se 
espalhar, aumentando o número de lesões. As próprias unhas 
podem ajudar a espalhar os vírus para outras partes do corpo. 
Podemos usar os mesmos tratamentos utilizados para tratamento 
das verrugas vulgares. Existem também outros procedimentos que 
podem ser feitos, como curetagem das lesões, que é procedimento 
de fácil execução, por profi ssional devidamente capacitado.

CONDILOMA ACUMINADO
Condiloma acuminado é uma doença de pele e mucosas 

causada pelo vírus papilomavírus humano (da família do HPV), 
de localização genital. É uma Infecção Sexualmente Transmissível 
(IST), tendo muita importância por ser muito transmissível e difícil 
de eliminar, e alguns tipos de vírus podem levar ao câncer.

As lesões de pele são como as da verruga vulgar, porém são de 
localização genital. 

No homem se localizam no pênis e podem ser múltiplas e atingir 
grandes tamanhos, sendo chamadas de crista de galo ou de aspecto 
em couve-fl or. 
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Na mulher, se localizam na vulva e vagina, podem ser internas e 
não notadas pela paciente.

FIGURA 32: Condiloma acuminado na base do pênis e do escroto. Fonte: acervo 
Projeto Xingu/UNIFESP.

Cuidados: Podemos utilizar medicamentos que vão removendo 
as verrugas aos poucos. Existem também outros procedimentos 
que podem ser feitos pelo médico.

Nunca devemos esquecer que o(a) 
parceiro(a) deve ser examinado e 
tratado também. Devemos orientar os 
pacientes a sempre utilizar preservativos 
(camisinha) nas relações sexuais, pois o 
vírus é transmissível e de difícil cura.
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DOENÇAS DA PELE - 
INFECÇÕES FÚNGICAS

MICOSES SUPERFICIAIS – Dermatofi toses
As micoses superfi ciais são doenças de pele que também podem 

envolver os pelos, os cabelos e as unhas, causadas por alguns tipos 
de fungos. São conhecidas como tinhas.

São doenças comuns, frequentes em crianças e adultos, e a 
transmissão se dá por contato pessoal, por contato com animais 
(cães, gatos) e por contato com a terra.

Podem atingir qualquer local do corpo, inclusive cabelos e 
unhas. Caracteriza-se por lesões com bordas bem defi nidas, 
avermelhadas (eritematosas), descamativas (que descascam), e 
que normalmente coçam. Podem ser únicas ou muitas.

Na cabeça, normalmente há queda de cabelos e descamação na 
área sem cabelos. Nas unhas, normalmente há descolamento de 
parte da unha e as unhas parecem fi car mais grossas.

Algumas doenças recebem nomes de acordo com a área do 
corpo que atingem: tinha do corpo, tinha do pé, tinha do couro 
cabeludo, onicomicose (unhas), tinha inguinal (virilha).

Além do quadro clínico, às vezes, pode ser necessário fazer o 
exame micológico direto: fazemos uma raspagem da borda das 
lesões (com uma lâmina de vidro ou com uma lâmina de bisturi), 
para depois observar ao microscópio as estruturas dos fungos.

FIGURA 33: Micose no corpo. Foto: Bob Galindo.
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MICOSES SUPERFICIAIS – PITIRÍASE 
VERSICOLOR

FIGURA 34: Micose 
no couro cabeludo. 
Foto: Publica.

Cuidados: Geralmente o tratamento com medicações tópicas 
(no local) é sufi ciente. Quando as lesões forem muito extensas, 
aparecem com muita frequência, resistentes ao tratamento local, 
ou quando tivermos tinha no couro cabeludo, precisamos utilizar 
medicamentos orais. É importante sempre mostrar os casos deste 
tipo de lesão para a equipe multiprofi ssional. 

As micoses superfi ciais são doenças de pele causadas por 
fungos do gênero Malassezia. É uma das micoses mais comuns, 
atingindo crianças e adultos, mas não é tão transmissível como as 
outras micoses superfi ciais.

Surgem manchas brancas ou acastanhadas, geralmente 
arredondadas e com descamação fi na. Normalmente atingem as 
costas, face, pescoço, peito e braços e não costumam coçar.

FIGURA 35: 
Pitiríase versicolor. 
Foto:Sarah 
(Rosenau) Korf.
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Geralmente basta o aspecto clínico para fazer o diagnóstico. 
Também pode ser feito o exame micológico direto (raspagem da 
lesão e observação no microscópio).

Cuidados: O tratamento com medicações tópicas (no local) é 
sufi ciente na maioria dos casos. Quando as lesões forem muito 
extensas, podemos utilizar medicamentos orais. 

Lembre-se que todas as lesões de pele precisam ser avaliadas 
pela equipe multiprofi ssional.

DOENÇAS DA PELE: DOENÇAS 
PARASITÁRIAS

ESCABIOSE
A escabiose é uma doença de pele causada por parasitas do 

gênero Sarcoptes. É uma doença comum, principalmente em 
crianças, e é muito contagiosa, podendo causar epidemias. A 
transmissão se dá por contato pessoal e por roupas contaminadas 
(camisas, redes, toalhas, cobertores, calções etc).

Causa muita coceira, principalmente à noite, quando estamos 
deitados. Surgem pequenas feridas com crostas (cascas), nas 
áreas de dobras da pele (axilas, entre os dedos das mãos, abdômen, 
virilha), mas podem atingir todo o corpo. Nas mulheres, é comum 
acometer as mamas. Nos homens, é comum aparecerem caroços 
no pênis e no saco escrotal. Geralmente há mais de uma pessoa 
da casa ou da família com a coceira. Muitas vezes, ao coçar as 
lesões, podem ocorrer feridas, que servem de porta de entrada 
para infecções bacterianas (impetigo).

FIGURA 36: Escabiose: Pápulas na região inguinal e genital. Fonte: acervo projeto 
Xingu/UNIFESP.
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FIGURA 37: Escabiose: Pápulas escarifi cadas na região periumbilical
Fonte: RODRIGUES, DA., et al. Atlas de dermatologia em povos indígenas [online]. 
São Paulo: Editora Unifesp, 2010. 160 p. ISBN 978-85-61673-68-0. Disponível em 
SciELO Books http://books.scielo.org.

Cuidados: Podem ser utilizados medicamentos tópicos ou orais. 
Nos casos em que existir infecção secundária, é importante tratar 
esta infecção. Para o sucesso do tratamento, é preciso identifi car 
e tratar todas as pessoas que moram na casa que estejam com a 
doença. Se a doença não for tratada, podem aparecer as feridas e 
a infecção bacteriana, que pode levar a uma infecção generalizada 
e grave.

A escabiose é uma doença muito comum e 
pode afetar toda a família. É preciso tratar todas 
as pessoas que tem as lesões! Estes parasitas que 
causam a escabiose gostam de fi car vivendo nas 
roupas, lençóis e cobertores das pessoas. Por isso, 
para evitar que apareça novamente é preciso lavar 
bem todas as roupas, cobertores, redes, toalhas e 
fraldas, ferver e colocar no sol para secar bem.

PEDICULOSE
Pediculose é uma doença dos cabelos e pelos causada por 

parasitas do gênero Pediculus (piolhos). Quando atinge a cabeça 
chama-se pediculose do couro cabeludo, quando atinge os pelos 
do corpo, pediculose do corpo e, quando atinge os pelos dos 
genitais, fi tiríase, doença conhecida como “chato”.
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É um problema comum, mais frequente em crianças, muito 
contagiosa podendo causar epidemias. A transmissão se dá por 
contato pessoal. A fi tiríase, que é a pediculose dos genitais, pode 
ser transmitida pelo contato sexual.

Causa muita coceira, principalmente na cabeça, que é o local 
mais frequentemente atingido. Podemos encontrar escoriações 
(arranhões) nas costas dos pacientes, logo abaixo da nuca.

O diagnóstico é feito pela visualização dos piolhos na área 
acometida e pela presença dos ovos desses parasitas (lêndeas) 
aderidos aos cabelos e pelos.

FIGURA 38: 
Pediculose – Lêndeas 
aderidas aos cabelos. 
Foto: Domínio 
Publico. 

Cuidados: Geralmente o tratamento com medicações tópicas 
é sufi ciente. Podemos utilizar medicamentos sistêmicos, que são 
medicamentos que devemos ingerir por um determinado tempo. 
Estes medicamentos devem ser indicados pela equipe local 
conforme os protocolos do serviço. 

É importante tratar esta doença porque ela pode trazer sérias 
complicações, principalmente entre as crianças, com infecções 
graves que prejudicam muito a sua saúde.

Além de medicamentos, devemos identifi car e tratar também 
todos aqueles que tiverem a pediculose, principalmente as crianças. 
Devemos remover as lêndeas com pente fi no, após amolecê-las 
aplicando água morna com um pouco de vinagre na cabeça por 
meia hora. 
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Também é importante limpar, tirar os piolhos e lêndeas, lavar 
todos os pertences da pessoa como bonés, chapéu, pentes, 
escovas, lenço, rede, cobertor, lençóis e outras roupas. 

Na maioria dos Povos Indígenas existem técnicas para tirar os 
piolhos e as lêndeas. 

ATIVIDADE PROPOSTA
Procure identificar casos de pediculose em sua comunidade e 
veja como eles fazem para controlar esta doença. 
Faça um plano de trabalho para uma ação de educação em saúde 
sobre este tema em sua comunidade.

ATIVIDADE PROPOSTA
Procure identificar casos de pediculose em sua comunidade e 
veja como eles fazem para controlar esta doença. 
Faça um plano de trabalho junto com a equipe multiprofissional 
para uma ação de educação em saúde sobre este tema em sua 
comunidade.

MIÍASE
A miíase é uma doença de pele causada por larvas de moscas. 

Podem ser primárias, quando as larvas penetram na pele (berne 
ou miíase furunculóide) ou secundárias, quando as larvas se 
desenvolvem em úlceras ou outras feridas. É um problema comum 
em locais com muitas moscas e não é transmitida de pessoa a 
pessoa. Na miíase furunculóide (berne) encontramos um nódulo 
(caroço) com um orifício central que secreta um líquido claro. A 
lesão parece um furúnculo.

Cuidados: Devemos retirar as larvas e fazer a assepsia (limpeza) 
da lesão. Podemos fechar o buraquinho central com esparadrapo, 
o que levará a larva a tentar sair para respirar e assim facilitar a 
sua retirada. Após a remoção das larvas é importante a limpeza 
adequada do local e, se necessário, cobrir com um curativo.

Muitos povos indígenas também têm técnicas próprias para 
tirar o berne ou as larvas das lesões. 
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TUNGÍASE
Tungíase é uma doença de pele causada por uma pulga (Tunga 

penetrans). É também conhecida como bicho-de-pé.
É comum em terrenos secos, próximos a chiqueiros, currais 

e canis. A transmissão ocorre por penetração do parasita 
principalmente na pele dos pés, mas também pode aparecer nas 
mãos, pernas ou braços. Provoca uma lesão amarelada com ponto 
escuro no centro, quase sempre nos pés. Inicialmente há uma 
coceira leve que vai aumentando e depois pode provocar dor.

Cuidados: Devemos retirar a pulga e fazer a limpeza da lesão.

FIGURA 39: 
Tungíase - Crédito: 
Divulgação/
LookforDiagnosis

Muitos povos indígenas conhecem técnicas próprias para 
retirada desta pulga. Lembre-se que é preciso muito cuidado, não 
se pode tirar de qualquer jeito. Tem o jeito certo de fazer isso, 
retirando toda a bolsinha que a pulga faz quando tem seus ovos. 

É muito importante manter bem limpo e cuidado o terreiro da 
casa, em volta da casa, no lugar onde as crianças brincam e o 
centro da aldeia. Isso ajuda a controlar essa doença.

ATIVIDADE PROPOSTA
Procure identificar casos de pediculose em sua comunidade e 
veja como eles fazem para controlar esta doença. 
Faça um plano de trabalho junto com a equipe multiprofissional 
para uma ação de educação em saúde sobre este tema em sua 
comunidade.
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LARVA MIGRANS

Doença de pele causada por larvas do parasita do gênero 
Toxocara, presentes em solos, como na terra ou na areia. O chão é 
contaminado pelas fezes de cães e gatos que tem esses parasitas. 
Essa doença é mais conhecida como bicho-geográfi co. É comum 
em locais com solo arenoso e seco e não é transmitida de pessoa 
a pessoa. Como estamos estudando, estas doenças também 
dependem do ambiente. Ela aparece quando tem alguém com a 
doença, como os cães e gatos e que pode contaminar o chão com 
suas fezes, daí outra pessoa pode passar por ali e a larva entra no 
seu pé ou outra parte do seu corpo.

Provoca muita coceira na área afetada, que normalmente é o pé, 
mas pode atingir também as mãos e nádegas ou qualquer outra 
região do corpo. A lesão cutânea tem aparência de linhas, que vão 
aumentando com o tempo pela movimentação da larva. Por isso 
ela é chamada de bicho geográfi co, por que faz como um mapa na 
pele da pessoa.

Cuidados: Em geral se usa o tratamento local. Estes tratamentos 
sempre devem ser prescritos pelo médico, de acordo com os 
protocolos do serviço. Assim como nas outras doenças que 
estudamos, é preciso tomar muito cuidado com os lugares onde 
pisamos, onde as crianças brincam. 

FIGURA 40: larva migrans - Crédito: Divulgação/LookforDiagnosis
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LEISHMANIOSE CUTÂNEO-MUCOSA
Doença de pele e mucosas causadas por parasitas do gênero 

Leishmania.
É uma doença que ocorre em áreas de mata e é transmitida por 

picadas de alguns tipos de mosquitos que habitam essas regiões. 
Os reservatórios da doença são animais silvestres e domésticos.

Reservatório: qualquer ser humano, animal, artrópode, 
planta, solo, água parada ou local, onde um micróbio ou 
parasita, causador de infecção vive e se multiplica, podendo 
ser transmitido a um hospedeiro .

A leishmaniose cutânea pode se apresentar de diferentes 
maneiras. A lesão mais característica é uma úlcera (ferida) com 
contornos arredondados, bordas elevadas e bem defi nidas, com 
o fundo bem avermelhado. Pode cicatrizar espontaneamente 
e reaparecer depois de anos, causando lesões nas mucosas, 
principalmente do nariz.

FIGURA 41: Mosquito transmissor da leishmaniose. Foto: James Gathany, Centers for 
Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL).
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Biópsia é um procedimento no qual o médico retira 
um pequeno pedaço do corpo de um paciente para ser 
examinado ao microscópio.  

FIGURA 42: Ferida da leishmaniose cutânea. Foto: CDC/ Dr. D.S. Martin.

O diagnóstico pode ser feito através da raspagem das bordas da 
lesão, para tentar ver o parasita ao microscópio. Pode também ser 
realizada uma pequena biópsia da lesão.

Cuidados: O tratamento é feito sempre com medicamentos 
injetáveis. Pode ser necessária a repetição do tratamento, caso a 
ferida não cicatrize. Tratar os doentes é importante para reduzir o 
risco de transmissão. O uso de mosquiteiros e repelentes reduz as 
chances de se pegar a doença. A proteção do corpo contra os insetos 
durante as viagens de vigilância dos limites das áreas, caçadas e 
outras atividades realizadas na mata fechada, são importantes!

DOENÇAS DA PELE - DOENÇAS 
INFLAMATÓRIAS

DERMATITE SEBORREICA
Dermatite seborreica é uma doença de pele crônica, não 

infecciosa e não transmissível. É uma doença que pode aparecer 
em todas as idades e é muito comum em crianças nos primeiros 
seis meses de vida. As lesões são avermelhadas (eritematosas) ou 
amareladas, descamativas, com escamas gordurosas, que podem 
aparecer no couro cabeludo, rosto, peito, costas, axilas e virilhas. 
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Essas lesões podem coçar. Nas crianças pequenas (com menos 
de seis meses de vida) podem atingir outras áreas da pele também.

FIGURA 43: Dermatite seborreica. Foto: Dra. Adriana Schmidt.

Cuidados: Os cuidados dependem da extensão das lesões de 
pele. Podem ser utilizados óleos, cremes ou loções, que geralmente 
são o sufi ciente. Em caso de lesões muito extensas, pode ser preciso 
o uso de remédios orais. 

ECZEMÁTIDES
As eczemátides são problemas de pele recorrentes (que 

podem aparecer várias vezes). É uma doença não infecciosa e 
não transmissível. É um problema muito comum em crianças e 
adultos, e está  relacionado com o ressecamento da pele e com 
muita exposição ao sol. Pessoas alérgicas (com rinite ou bronquite 
alérgica) têm maior chance de apresentar as lesões. São manchas 
brancas e com descamação que podem acometer o rosto, braços e 
tronco. Normalmente não coçam.

FIGURA 44: 
Eczemátides. 
Foto: Fórum 
Saúde 24.
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Cuidados: 
- Deve-se evitar fi car muito tempo exposto ao sol sem proteção 

(usar bonés, chapéus, lenços e roupas para se proteger).
- Não esfregar muito a pele no banho.
- O uso de óleos e hidratantes na pele, especialmente após o 

banho, ajuda a diminuir estas manchas.

DERMATITE DE CONTATO
A dermatite de contato é uma doença de pele não infecciosa e 

não transmissível, causada pelo contato da pele com substâncias 
que causam irritação ou alergia na região. Essas substâncias 
químicas podem estar em produtos de limpeza, em inseticidas, 
tintas, medicamentos etc.

Com o aumento de substâncias químicas a que somos expostos, 
a chance de desenvolvermos uma dermatite de contato tem 
aumentado. Essa doença pode ocorrer com qualquer pessoa, em 
qualquer idade.

As lesões coçam muito e quando são agudas têm aspecto 
de vesículas (pequenas bolhas), são secretantes (parecem que 
estão sempre produzindo líquido), avermelhadas e com edema 
(inchaço). Quando são crônicas, apresentam lesões mais secas, 
descamativas, com aspecto de pele mais grossa e com muita 
coceira. As lesões ocorrem nas áreas em que houve contato com a 
substância causadora da dermatite (por exemplo, pés, mãos, rosto, 
etc).

Em relação às doenças utilizamos a 
palavra aguda, quando estamos falando 
de problemas que acontecem e evoluem 
de maneira rápida, em poucas horas ou 
dias. Doenças que evoluem de maneira 
lenta, em meses ou mesmo anos, são 
chamadas de crônicas. 
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FIGURA 45: Dermatite de contato no mamilo. Fonte: acervo projeto Xingu/UNIFESP.

FIGURA 46: Dermatite de contato no punho. Fonte: acervo projeto Xingu/UNIFESP.

Muitos povos já conhecem bem estas reações do nosso corpo a 
substâncias irritantes. Há vários tipos de plantas e mesmo insetos, 
como as mariposas, que podem provocar uma reação alérgica na 
pessoa. Estes povos também sabem como lidar com estes casos 
usando banhos e remédios tradicionais.

Cuidados:
- Evitar o contato com as substâncias suspeitas de causar a der-

matite de contato.
- Nos casos agudos, pode ser preciso usar medicamentos locais 

para diminuir a coceira e a irritação.
- Nos casos crônicos, a aplicação de óleos na pele ajuda a aliviar 

os sintomas.
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- É importante manter a região das lesões sempre limpa, pois 
pode acontecer uma nova infecção, se não forem bem cuida-
das.

DERMATITE DAS FRALDAS
A dermatite das fraldas é um tipo de dermatite de contato, 

causada pelo uso das fraldas. Ela acontece por uma irritação 
causada pela urina e fezes das crianças que usam fraldas. 

É um problema comum em crianças pequenas que usam 
fraldas. Aparece como manchas vermelhas (eritematosas), 
com descamação e, às vezes, vesículas (pequenas bolhas), que 
acometem a região das fraldas (virilha, região genital, nádegas, raiz 
das coxas). Podem deixar a criança irritada por causa da coceira. 

Cuidados:
- Não deixar a criança com fraldas molhadas com urina ou sujas 

com fezes – sempre que a criança fi zer xixi ou cocô, precisa 
trocar a fralda.

- Sempre que trocar a fralda, lavar a região com água limpa.
- Podem ser necessários o uso de cremes apropriados até a me-

lhora da lesão.

MILIÁRIA
Miliária é uma doença de pele não infecciosa e não transmissível, 

causada pela obstrução, fechamento, dos poros que secretam o 
suor em nossa pele. Não é transmissível, acomete principalmente 
crianças e adolescentes e está relacionada com o aumento do suor. 
Aparecem vesículas (pequenas bolhas) de conteúdo claro nas 
áreas afetadas. Pode ocorrer coceira e as lesões podem fi car com 
conteúdo amarelado (pus) se houver infecção secundária.

FIGURA 47: 
Miliária - Crédito: 
Divulgação/Portal 
Elsevier
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Cuidados:
- Evitar as condições em que há aumento da sudorese: não fi car 

muito exposto ao sol, não utilizar roupas muito quentes.
- Pode ser preciso uso de medicação tópica para melhorar as 

lesões.

REAÇÕES DE PELE A MEDICAMENTOS 
INJETÁVEIS, ORAIS E TÓPICOS

As medicações utilizadas com a função de tratar alguma doença 
do paciente podem causar várias reações que são chamadas 
Farmacodermias. Com o uso cada vez maior de remédios de uso 
sistêmico (injetáveis ou orais) e tópicos (loções, cremes, pomadas), 
a chance de ocorrer essas reações tem aumentado.

As medicações de uso tópico podem causar a Dermatite de 
Contato, conforme já foi descrito anteriormente. As medicações 
injetáveis e de uso oral podem causar diversos tipos de problemas 
na pele e em outros órgãos do corpo, principalmente quando a 
pessoa se torna alérgica a essas medicações. Precisamos prestar 
muita atenção e usar qualquer remédio com cuidado, apenas 
quando for realmente necessário, e evitar o abuso.

As reações à medicação podem aparecer como manchas 
avermelhadas, que podem ser localizadas ou espalhadas, manchas 
escuras arredondadas, inchaço no rosto e, em outros locais, perda 
de cabelos, caroços avermelhados (eritema nodoso), lesões 
vermelhas e inchadas que coçam muito (urticária), bolhas, reações 
intensas com a exposição ao sol, etc.

Cuidados:
- Sempre que uma pessoa apresentar este tipo de reação é im-

portante identifi car quais remédios são suspeitos e evitar o 
seu uso.

- Nas reações mais graves, é importante uma avaliação pelo 
médico, pois podem ser necessários medicamentos para tra-
tar a reação e, nos casos mais graves, pode ser necessária até 
mesmo internação hospitalar!
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ATIVIDADES IMPORTANTES 
QUE VOCÊS DEVEM REALIZAR 
NA SUA COMUNIDADE:

1) Quais são as doenças de pele que você conheceu neste curso, 
que se transmitem de uma pessoa para outra?
2) Alguma dessas doenças de pele precisa de um vetor?
3) Quais cuidados com a pele o seu povo costuma tomar?

ATIVIDADE PROPOSTA

• Identifi car as pessoas que estejam com sinais e sintomas de 
doenças de pele e comunicar sua equipe de saúde para diag-
nóstico e tratamento;

• Orientar e supervisionar o uso dos medicamentos, quando in-
dicado;

• Fazer o monitoramento dos tratamentos, informando os de-
mais profi ssionais da equipe quando não estiver dando o re-
sultado esperado;

• Registrar os casos confi rmados, em instrumento de registro, 
estabelecido pelo local do seu trabalho;

• Atuar junto à comunidade informando os moradores sobre as 
doenças – seus sintomas, riscos e modos de transmissão;

• Promover as ações de prevenção e controle das doenças de 
pele junto com a comunidade;

• Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de 
manejo ambiental para o controle de moscas e outros insetos, 
que podem transmitir doenças; em especial o controle do lixo 
e outros resíduos.
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DEPOIMENTO ARAPIUNS
“Tem uma traíra que é a mãe do igarapé... Por 

isso eu sempre digo para essas mocinhas: res-
peitem!”

Por Raimunda Tapajós

Eu já cacei bastante nesse campo quando era solteira. Sozinha, 
de cachorro e espingarda, e nunca eu vi nada, nada, nada. Só um 
búfalo que eu vi me meteu medo e uns gritos de cachorro embaixo 
da terra. Mas aquilo pra mim não foi bem medo; eu sei o que era. 
Eu sei que a gente tem uns sinais e que a gente não pode aten-
tar muito. Essas coisas mostram que há um impedimento e que a 
gente não pode duvidar das coisas. Eu tenho muito respeito pelos 
campos, pelos igarapés. Tem coisas nesses igarapés que as pesso-
as contam e é preciso ver. Tem uma traíra que é a mãe do igarapé. 
Muitas vezes, as mocinhas de hoje não sabem o que é resguardo, 
e estão pegando o delas aí. Pessoas que não têm respeito, pessoas 
que não se entendem de nada. Mas nós sabemos, nós já tivemos 
mãe também, nós temos que ter respeito por todos. O que aconte-
ce é que moça tem um tempo, vem, e ela fi ca passando em cima do 
igarapé. Pra ela pouco acontece, mas pra alguém que vem atrás... 
Pega uma olhada, uma dor de cabeça, pega um espanto, ou mesmo 
fi ca doido na hora e faz coisas; é perigoso. A coisa transforma em 
ruim e dá muito trabalho. Por isso eu sempre digo para essas mo-
cinhas: respeitem, não faz uma coisa dessas. Tem um espírito que 
fi ca aí até no toco dessa passagem. Na metade da noite, alguém 
pode ir ver que tem alguma coisa lá. Mas isso não é coisa de meter 
medo, a não ser que falte ao respeito. Nem adianta passar corren-
do: ele tem olho e está enxergando.

Fonte: Instituto Socioambiental (ISA) - http://pib.socioambiental.org/pt/c/
no-brasil-atual/narrativas-indigenas/depoimento-arapiuns
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Nos próximos capítulos, vamos estudar algumas doenças que 
também estão relacionadas ao meio ambiente, porém ocorrem 
apenas em algumas regiões do Brasil ou em situações específi cas. 

O estudo do comportamento das doenças, de suas causas e 
de sua ocorrência, é chamado de epidemiologia. Para podermos 
compreender melhor o porquê de algumas doenças só aparecerem 
em alguns locais, épocas ou populações, é importante revermos 
alguns conceitos já estudados e conhecermos alguns conceitos 
novos:

Endemia: É a ocorrência de determinada doença em populações 
de uma região determinada, e que mantém uma constância ao 
longo do tempo, com variações sazonais, ou seja, a ocorrência da 
doença muda ou se repete, de acordo com as estações ou épocas 
do ano. 

Epidemia: É o aparecimento de um grande número de casos de 
uma doença em uma região, sendo um número de casos maior do 
que o esperado para aquele local ou época.

Pandemia: este tipo de epidemia acontece quando uma doença 
se espalha por muitos países e continentes.

INTRODUÇÃO

Você conhece alguma doença desse tipo, que depende do 
ambiente e aparece em uma determinada época do ano? 
Já aconteceu alguma epidemia em sua comunidade?
Converse com os mais velhos em sua aldeia e depois com seus 
colegas em sala de aula sobre cada tipo de doença.
Existe algum nome e explicação para esses tipos de doença em 
sua língua e na sua cultura?
Procure conversar com a equipe de sua área e equipe do Distrito 
Sanitário Especial Indígena (DSEI) sobre as principais doenças 
que acontecem em sua área de abrangência. Veja se elas se 
comportam dessa forma, como endemias ou epidemias. Procure 
saber também quais são as doenças endêmicas de sua região, 
do estado e municípios do entorno de sua área. 
Faça um relato sobre esta atividade e apresente em sala de aula 
para estudar este tema.

ATIVIDADE PROPOSTA
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No texto a seguir veremos exemplos destes conceitos:

MANAUS REGISTRA 
EXPLOSÃO DE CASOS DE 
MALÁRIA NO PRIMEIRO 
TRIMESTRE

A capital amazonense, Manaus, 
registrou no primeiro trimestre deste ano 
16.944 notifi cações de malária; número 
815% superior ao mesmo período de 
2002, então com 1.850 casos. É a maior 
epidemia registrada na cidade, tendo seu 
pico no mês de março, quando 6.908 
(cerca de 223 casos por dia) pessoas 
foram atingidas pela doença, transmitida 
por um parasita originário da África. Não 
há vacina que previna a doença.

O desmatamento provocado por pessoas 
sem-teto, que invadiram áreas nativas 
da cidade, a intensifi cação das chuvas 
e a suspensão do fumacê (aplicação do 
inseticida) à noite, em bairros tidos como 
endêmicos, são fatores apontados para a 
explosão da malária.
Fonte: Jornal Folha de São Paulo, quarta-feira, 16 de abril de 
2003
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As epidemias e endemias também têm sido usadas ao longo dos 
anos como armas para enfraquecer e até eliminar os povos. Leia 
abaixo esta notícia e discuta em grupos com seus colegas: 

ATIVIDADE PROPOSTA

Índios no Brasil foram vítimas de guerra bacteriológica!

São muitos os casos registrados na literatura científi ca, em crônicas e em re-
latos orais de índios, dando conta da contaminação deliberada, criminosa, que 
dizimou um número incontável de povos indígenas no Brasil, pelo menos até os 
anos 1960! Depois dos ataques de 11 de setembro, que derrubaram as torres 
gêmeas do World Trade Center, em Nova York, e danifi caram o Pentágono, em 
Washington, aumentam os temores, em todo o mundo, do terrorismo bacte-
riológico. Para os índios no Brasil, esse tipo de estratégia de extermínio não é 
novidade. Ao longo da história do “contato” com os brancos, além dos relatos 
de doenças transmitidas por eles, contra as quais os índios não tinham defesas 
imunológicas e, por isso, acabavam morrendo, juntam-se histórias que apon-
tam para a contaminação criminosa, embora não tenham sido cientifi camente 
comprovadas. Um relatório produzido em 1967 pelo então Procurador Geral 
da República Jader Figueiredo, foi divulgado em março de 1968, pelo ministro 
do Interior, Albuquerque Lima. Durante entrevista coletiva, o general Lima tor-
nou público não só casos de corrupção no extinto Serviço de Proteção ao Índio 
(SPI), como também massacres de tribos inteiras a dinamite, metralhadoras e 
envenenamento por açúcar misturado com arsênico. Na época, foi um escân-
dalo que ultrapassou as fronteiras brasileiras e ganhou espaço nas páginas de 
jornais como o francês Le Monde, o britânico The Sunday Times e o americano 
The New York Times. Este último, em 21 de março de 1968, dava chamada de 
capa e reproduzia trechos do Relatório Figueiredo na matéria assinada por Paul 
L. Montgomery, “Killing of Indians Charged in Brazil”. Shelton Davis, antropó-
logo americano, no livro Vítimas do Milagre - O desenvolvimento e os índios 
no Brasil, (Zahar Editores, 1978), também cita informações do relatório: “(...) 
continham provas que confi rmavam as denúncias de que agentes do SPI e la-
tifundiários haviam usado armas biológicas e convencionais para exterminar 
tribos indígenas. Indicavam a introdução deliberada de varíola, gripe, tubercu-
lose e sarampo entre tribos da região do Mato Grosso, entre 1957 e 1963. Além 
disso, os arquivos do Ministério do Interior sugeriam ter havido a introdução 
consciente de tuberculose entre as tribos do Norte da Bacia Amazônica entre 
1964 e 1965”.

Sem escrúpulos
Dez anos depois, o antropólogo Mércio Pereira Gomes, em seu livro Os ín-

dios e o Brasil, (Editora Vozes, 1988) escrevia: “Quando foi descoberta a etio-
logia das epidemias e sua contaminação, os portugueses e brasileiros não sen-
tiram nenhum escrúpulo em utilizar-se desse conhecimento para promover o 
extermínio de povos indígenas que estavam no seu caminho. Essa mistura mais 
cruel de guerra e epidemia é que se chama hoje de guerra bacteriológica”. O 
antropólogo prossegue contando que a primeira utilização conhecida no Brasil 
aconteceu em Caxias, no Maranhão, em 1815. Estava ocorrendo uma epidemia 
de varíola quando índios Canelas Finas estiveram por lá em visita. 

“As autoridades lhes distribuíram brindes e roupas previamente contamina-
das por doentes. Os índios pegaram a doença, e, dando-se conta do caráter do 
contágio, fugiram para os matos. 

86   AÇÕES DE PREVENÇÃO A AGRAVOS E DOENÇAS E DE RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS  |  Saúde e Natureza



Os sobreviventes contaminaram outros mais, e meses depois essa epidemia 
alcançava os índios já em Goiás”. Mércio relata ainda que no fi m do século XIX, 
os “bugreiros de Santa Catarina e Paraná, fi nanciados por companhias de imi-
gração, deixavam em pontos determinados de troca de presentes com índios 
(Xokleng e Kaingang), cobertores infectados com sarampo e varíola”. Lançar 
mão da guerra bacteriológica parece ter sido prática comum na América do 
Sul, por parte de autoridades. No livro Viagens pelos rios Amazonas e Negro(E-
dusp/Editora Itatiaia, 1979) - publicado pela primeira vez em 1853 - Alfred Rus-
sel Wallace, naturalista inglês, conta que certa vez, quando se dirigia ao povo-
ado de Pedreira, no Rio Negro, encontrou um padre que ele já conhecia e que 
percorria a região em viagens pastorais e de negócios. “(...) passamos a falar 
da epidemia de varíola que então assolava o Pará. Aproveitando o ensejo, ele 
relatou-me um caso ocorrido consigo próprio e relacionado com o assunto, pa-
recendo bastante orgulhoso de ter sabido utilizar-se “diplomaticamente” dessa 
terrível doença. E prosseguiu dizendo que aconselhara o presidente da Bolívia 
a combater algumas tribos de índios belicosas, instaladas no caminho de Santa 
Cruz, utilizando-se de uma epidemia de varíola que assolava a cidade. Em vez 
de queimar as roupas dos doentes que morriam para evitar a disseminação da 
moléstia, o frei José (era esse seu nome) sugeriu colocá-las em locais que os 
índios pudessem pegá-las. E prosseguiu: “... o presidente seguiu meu conselho 
e foi dito e feito. Em poucos meses, ninguém mais ouviu falar das atrocidades 
dos índios. Quatro ou cinco tribos foram inteiramente dizimadas! A bexiga faz 
o diabo entre os índios!”

Wallace escreve: “Foi com difi culdade que contive um estremecimento ao 
ouvir a narrativa daquele massacre a sangue frio, contada de maneira tão tran-
quila e indiferente”.

Há muito a se pesquisar
Os exemplos mais recentes desse extermínio deliberado no Brasil estão con-

tidos no Relatório Figueiredo, que com mais de cinco mil páginas e 20 volumes, 
foi dado como desaparecido tempos depois de sua divulgação. A repercussão 
do relatório na imprensa internacional resultou, entre outras coisas, na criação 
da organização britânica Survival International, em 1969. No ano passado, a 
ONG publicou o livro Deserdados - Índios do Brasil, que faz referência ao rela-
tório. “Havia relatos de que grupos de Pataxó foram propositadamente infec-
tados com varíola; que os Tapayúna (Beiços de Pau) foram envenenados com 
arsênico e veneno de formiga; que os fazendeiros embriagaram os Maxacali, e 
mandaram que seus jagunços os matassem a tiros, aproveitando-se do fato de 
estarem bêbados.”

Outras atrocidades, cometidas contra os índios Xavante à época do contato, 
foram mencionadas por artigo publicado na Folha de São Paulo, em 20 de abril 
de 1980. Nele, Jaime Klintowitz informava que os índios Xavante foram massa-
crados de 1951 a 1956. E que nesse ano, a tribo estava praticamente dizimada 
“por uma epidemia de sarampo provocada por roupas lançadas de aviões sobre 
as aldeias (...)”, conforme relatos orais dos Xavante. “Esse é um assunto que 
merece ser melhor pesquisado, tanto nas fontes históricas, como na memória 
oral de índios ainda vivos”, avalia Carlos Alberto Ricardo, antropólogo do ISA.

O Instituto Socioambiental está empenhado em reunir informações sobre 
o assunto. Colaborações são bem-vindas e podem ser enviadas por e-mail 
para: ines@socioambiental.org

Fonte: Instituto Socioambiental (ISA), 11/10/2001
http://site-antigo.socioambiental.org/noticias/nsa/detalhe?id=64
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Agora vamos estudar as doenças endêmicas mais comuns em 
áreas indígenas e que exigem que os Agentes de Saúde e toda a 
equipe fi quem atentos. Para estudar este tema é muito importante 
você reler o Livro da Área Temática I AIS e AISAN: Promoção da 
Saúde no Território Indígena – Unidade II Saúde, Doença e Atenção 
nos territórios indígenas; principalmente o Texto 2: Processo Saúde-
Doença para os não indígenas. Neste texto, vocês encontrarão 
muitos conceitos sobre a transmissão das doenças, agentes 
etiológicos e micro-organismos. Neste caderno estudaremos 
algumas doenças relacionadas ao ambiente, à natureza e aos seres 
vivos.
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TUBERCULOSE, 
HANSENÍASE E 
HEPATITES VIRAIS

a tuberculose (TB) é uma doença conhecida há muitos 
anos. Durante muito tempo, não se sabia a causa e a 
forma de transmissão desta doença. Por causa disso, 

quase metade das pessoas que adoeciam de tuberculose 
acabavam morrendo. Um maior controle da doença aconte-
ceu a partir do momento em que surgiram os medicamentos 
para o tratamento da doença e a vacina BCG.

Hoje, no nosso país, o número de novos casos de tuber-
culose  e de óbitos por esta doença ainda é alto. A partir 
do contato, a tuberculose também se transformou em uma 
doença endêmica, de difícil controle nas comunidades indí-
genas. Atualmente, a incidência de tuberculose em povos 
indígenas é alta. Existem cerca de quatro vezes mais casos 
de tuberculose entre os indígenas do que na população não 
indígena. Isso quer dizer que o risco de adoecer por tubercu-
lose entre os indígenas é maior que na população em geral. 

TEXTO 3

TUBERCULOSE

Clayton de Carvalho Coelho, Evelin Placido dos Santos, Maria Cristina Troncareli e 
Sofia Beatriz Mendonça.
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O que você conhece sobre a história da doença tuberculose na 
sua comunidade? Na sua aldeia já houve casos de tuberculose? 
Conte como você acompanhou a evolução destes casos?

ATIVIDADE PROPOSTA

A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada 
por uma bactéria, o Mycobacterium tuberculosis também chamado 
de Bacilo de Koch (BK). Essa bactéria ganhou esse nome porque foi 
descoberta pelo pesquisador Robert Koch, em 1882.

FIGURA 48: Dados epidemiológicos de tuberculose nos DSEI. 

Transmissão
A Tuberculose é transmitida de uma pessoa para outra através 

do ar. A transmissão acontece geralmente em ambientes fechados, 
onde as bactérias eliminadas pelo doente podem permanecer no 
ar por longos períodos, principalmente, em locais escuros e pouco 
ventilados. A pessoa doente apresenta o bacilo de Koch no pulmão. 
Esta pessoa é chamada de bacilífero e quando fala, espirra ou tosse, 
lança no ar pequenas gotas de saliva ou catarro contendo o bacilo. 
Assim, uma pessoa sadia, quando fi ca muito tempo com o doente, 
pode entrar em contato com o bacilo da tuberculose. 
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FIGURA 49: transmissão da tuberculose

LEMBRE-SE
• A tuberculose pode ocorrer em qualquer idade. 
• Há pessoas que estão infectadas, possuem bacilos 

presentes no organismo, mas não desenvolvem a 
doença. O seu sistema imunológico, os guerreiros de 
defesa do corpo, não deixam os bacilos se manifestarem 
e causar a doença. Quando o sistema imunológico fi ca 
enfraquecido, estes guerreiros se enfraquecem, então a 
pessoa tem mais chance de desenvolver a doença, como 
no caso de pessoas com AIDS. 

Manifestação
O bacilo da tuberculose pode se alojar em qualquer lugar do 

corpo, mas prefere os pulmões, causando a tuberculose pulmonar. 
Esta á a forma mais comum da doença e tem grande importância, 
pois é a forma responsável pela transmissão da doença. Nos 
pulmões, os bacilos multiplicam-se e um pequeno número entra 
na circulação sanguínea, podendo se espalhar para outros órgãos.  
Os sintomas variam de acordo com o órgão que está afetado.

Na tuberculose pulmonar os sintomas aos quais devemos estar 
atentos são:

• Tosse persistente há duas semanas.
• Febre baixa, principalmente à tarde.
• A pessoa fi ca com frio na hora de banhar à tarde, mesmo 

quando o tempo não está frio.
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• Suores noturnos.
• Perda de apetite, emagrecimento e cansaço fácil.
• Pode ter presença de sangue no escarro.

IMPORTANTE
Nem sempre todos os sinais e sintomas estarão 

presentes. Como a doença tem uma evolução lenta, 
podem-se passar meses ou anos antes que o doente 
apresente todos estes sintomas.

As crianças podem não apresentar todos os sinais e sintomas. 
Neste caso, devemos fi car alertas para crianças que apresentam 
infecções respiratórias de repetição e crianças desnutridas (de 
baixo peso) que não conseguem ganhar peso.

A tuberculose também pode acontecer em outros órgãos do 
nosso corpo como fígado, baço, coluna vertebral, rim e sistema 
nervoso. Neste caso chamamos de tuberculose extrapulmonar 
(fora do pulmão).

Diagnóstico
O diagnóstico da tuberculose pulmonar é baseado na história e 

no exame físico do doente, complementado por exames:
• Exame de Escarro – chamado também de Baciloscopia ou 

exame de BAAR: neste exame é analisada a presença de bacilos de 
tuberculose no escarro do paciente. 

• Radiografi a de tórax – ainda é um dos principais exames 
utilizados para o diagnóstico da doença.

• Prova Tuberculínica (PT ou PPD): também é um exame para 
auxiliar no diagnóstico de TB. Além de auxiliar no diagnóstico, é 
importante na investigação dos contatos (pessoas próximas de 
pacientes com tuberculose).

Em algumas situações específi cas o médico pode precisar de 
outros exames, como tomografi as, culturas do escarro, etc.

Como a base do diagnóstico é a Baciloscopia, a coleta do escarro 
adequada é extremamente importante. Em populações indígenas, 
nas quais o português não é a primeira língua, o papel do AIS é 
muito importante neste processo!
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ORIENTAÇÕES PARA A COLETA DE ESCARRO
A amostra de escarro deve ser coletada, sempre que 

possível, antes do início do tratamento (principalmente 
quando o paciente vai tomar antibióticos).

O escarro ideal é obtido após tosse profunda, é aquele 
que vem do “fundo do peito”.

A amostra colhida pela manhã, ao acordar, é a mais 
concentrada e, portanto a adequada para o exame. 

Deve-se beber muito líquido desde a noite anterior. A 
boa hidratação facilita a coleta.

Inalar vapor úmido, antes da coleta, pode ser útil (por 
ex., inalar o vapor de uma panela com água quente).

Caso não esteja eliminando escarro no dia da coleta, é 
preferível não efetuar a coleta. Não colha saliva em lugar 
ou junto do escarro. Evite também colher secreção do 
nariz.

Caso o médico tenha solicitado mais de uma amostra, 
é preferível colher cada uma em um dia diferente.

Antes de colher, o paciente deve escovar os dentes 
e enxaguar a boca com bastante água, para reduzir a 
contaminação com a fl ora bucal. Não pode usar pasta de 
dentes, nem enxaguante bucal.

O escarro deve ser colhido em frasco novo e tampado, 
fornecido pelo Laboratório. Abra o frasco, tirando a 
tampa e colocando-a virada para cima. 

O paciente deve tossir profundamente e o escarro deve 
ser coletado diretamente dentro do frasco. Não toque o 
frasco ou a tampa por dentro. Procure não contaminar o 
lado de fora do recipiente com escarro.

Tampe bem o frasco, imediatamente após a coleta. 
Identifi que o frasco, pelo lado de fora, com o nome do 
paciente, a data e a hora da coleta.

Encaminhe o material coletado o mais rapidamente 
possível ao Laboratório.

Para maiores informações para coleta de escarro, 
consulte manual do Ministério da Saúde: Guia de 
orientações para coleta de escarro. 
Fonte: http://funed.mg.gov.br/wp-content/uploads/2014/06/
Guia-de-Orienta%C3%A7%C3%B5es-para-Coleta-de-Escarro-
MS-2014.pdf

TUBERCULOSE, HANSENÍASE E HEPATITES VIRAIS  93



O tratamento do paciente deve ser orientado pela Equipe 
Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) de acordo com os 
protocolos do Ministério da Saúde.

O paciente irá receber alta quando os exames de rotina, que são 
feitos durante e ao fi nal do tratamento, estiverem negativos, ou 
seja, o paciente não possuir mais sinais da doença no organismo.

Cuidados:
Como em toda doença transmissível, o tratamento dos doentes 

é a principal maneira de quebrar o ciclo de transmissão, por isso é 
importante estar atento a pessoas que possam ter a doença para, 
junto com os demais membros da equipe de saúde, identifi car 
estas pessoas. 

Busca Ativa 
Uma das estratégias que é recomendada para o diagnóstico 

precoce da tuberculose pulmonar é a busca ativa de Sintomáticos 
Respiratórios.

Sintomáticos Respiratórios (SR) são pessoas que 
apresentam tosse, seca ou com catarro, por um tempo 
igual ou superior a duas semanas, para população 
indígena, e três semanas, para população não indígena.

O objetivo da busca dos Sintomáticos Respiratórios (SR) 
é identifi car possíveis doentes, que estejam transmitindo a 
tuberculose, para iniciar o tratamento adequado o mais rápido 
possível e interromper a cadeia de transmissão da doença. Esta 
busca é um papel de toda a EMSI, mas os Agente Indígena de 
Saúde (AIS) tem um papel importante nela.

Uma pessoa doente que não é tratada pode infectar de 12 a 
15 pessoas em um ano, especialmente as pessoas com quem 
mora e convive mais de perto, que são seus parentes. 
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A identifi cação dos Sintomáticos Respiratórios 
(SR) deve ser uma responsabilidade de toda a equipe 
de saúde e deve ser realizada no dia a dia do trabalho, 
dentro das unidades de saúde, nas escolas, durante as 
visitas domiciliares nas aldeias e nos polos. 

Os auxiliares indígenas de saúde e AIS são profi ssionais 
de saúde importantes, pois estão presentes no dia a dia 
da vida das pessoas da comunidade. Eles devem estar 
sempre atentos aos sinais e sintomas da tuberculose 
e comunicar para o médico e enfermeiros da equipe, 
sempre que identifi carem uma pessoa com suspeita de 
tuberculose. 

Sempre que for identifi cado um Sintomático 
Respiratório (SR), os demais profi ssionais da equipe 
de saúde devem ser avisados, para se prosseguir com 
a investigação. Todo indivíduo SR deve ser submetido a 
radiografi a de tórax e coleta de coleta de escarro para 
Baciloscopia. 

Contato: toda pessoa que convive no mesmo ambiente 
com o doente no momento do diagnóstico da TB. 

Avaliação de contatos
Sempre que for feito um diagnóstico de tuberculose em uma 

pessoa da comunidade, é importante lembrar que podem existir 
outras pessoas com a doença.  As pessoas com maior risco 
(chance) de terem a doença são aquelas que convivem mais 
próximas do doente. Estas pessoas são chamadas de contato ou 
contactantes. Esse contato pode acontecer na casa da pessoa, se 
for criança que está com a doença ela pode ter pego em sua casa, 
com sua família, ou na casa da avó ou de quem cuida da criança. 
Também pode acontecer no trabalho ou na escola. É um contato de 
forma prolongada.

Em uma aldeia pequena, é comum que todos sejam parentes 
e tenham uma convivência muito próxima, neste caso, todos os 
moradores da aldeia podem ser considerados contato.
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TODOS OS CONTATOS DEVEM SER AVALIADOS.
AS CRIANÇAS E OS IDOSOS DEVEM TER ATENÇÃO ESPECIAL.
Os contatos devem passar por avaliação médica, realização de 

radiografi a de tórax e realização da Prova Tuberculínica (PPD). 
Caso exista algum contato que seja sintomático respiratório, deve 
ser colhido o escarro para a Baciloscopia.

A Prova Tuberculínica (PT), conhecida como PPD, é um 
teste realizado na pele. Ela não serve para mostrar a doença 
ativa, mas sim para mostrar se uma pessoa já teve contato 
com a bactéria da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis). 
Nesse caso essa pessoa tem risco de adoecer. PT negativa, 
signifi ca que a pessoa, provavelmente não teve contato com 
a bactéria da TB. 

Os contatos que não tiverem sintomas, que tiverem a radiografi a 
de tórax normal, mas que tiverem PT positiva precisam também 
fazer um tipo de tratamento por seis meses, isto reduz a chance da 
pessoa adoecer com tuberculose. 

Prevenção
O meio mais efi caz de prevenção da tuberculose é descobrir 

logo os casos existentes na comunidade e realizar o tratamento 
correto. A prevenção da doença e a descoberta de casos podem ser 
feitas de várias formas e devem envolver toda a equipe de saúde e 
a comunidade em geral. 

As formas de prevenir a disseminação da tuberculose na 
população são:

• Vacina BCG que protege contra as formas mais graves de tu-
berculose.

• Busca ativa de sintomáticos respiratórios e contatos.
• Acompanhamento sistemático das pessoas que estão em tra-

tamento para tuberculose (Tratamento Diretamente Obser-
vado -TDO).

• Tratamento dos contatos (quando indicado).
• Acompanhamento sistemático dos contatos de pacientes 

com TB pulmonar.
• Atividades de educação em saúde na comunidade.
• Postura de vigilância – fi car sempre atento se aparecem casos 

de tuberculose ou se tem sintomáticos respiratórios.
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Atividades importantes que vocês devem realizar na 
comunidade:

• Identifi car os sintomáticos respiratórios nas casas e na 
comunidade;

• Comunicar o caso suspeito à equipe;
• Orientar os contatos e comunicar a equipe para consul-

ta, diagnóstico e tratamento, quando necessário;
• Orientar a coleta e o encaminhamento do escarro dos 

sintomáticos respiratórios;
• Supervisionar a tomada da medicação, conforme plane-

jamento da equipe;
• Fazer visita domiciliar de acordo com a programação da 

equipe, realizando todos os registros das informações 
em instrumento de registro estabelecido pelo seu local 
de trabalho, mantendo-o atualizado;

• Verifi car no Cartão da Criança a sua situação vacinal: se 
estiver desatualizado, comunicar à enfermeira;

• Realizar busca ativa de faltosos ao tratamento e aqueles 
que abandonaram o tratamento;

• Verifi car a presença de cicatriz da vacina BCG no bra-
ço direito da criança. Caso não exista e não haja com-
provante no Cartão, comunicar à enfermeira para que a 
criança receba a vacina;

• Realizar ações educativas junto à comunidade;
• Participar, com a equipe, do planejamento de ações para 

o controle da tuberculose na comunidade. 

Procure ler as recomendações específicas sobre Povos Indígenas 
e Tuberculose propostas no Manual de recomendações para 
o Controle de Tuberculose no Brasil do Ministério da Saúde, 
levante as informações sobre os casos de tuberculose em seu 
Distrito e discuta, em sala de aula, propostas de enfrentamento 
do problema e ações de educação em saúde sobre este tema em 
sua comunidade. 
BRASIL: Ministério da Saúde. Manual de recomendações para o 
controle da Tuberculose no Brasil, pg 155-158, Brasília 2011.
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/junho/30/
MANUAL-DE-RECOMENDACOES-PARA-O-CONTROLE-DA-
TUBERCULOSE-NO-BRASIL.pdf

ATIVIDADE PROPOSTA

TUBERCULOSE, HANSENÍASE E HEPATITES VIRAIS  97



MATERIAL COMPLEMENTAR 
EM VÍDEO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 
Faculdade de Medicina. Núcleo de Educação em 
Saúde Coletiva - NESCON . Aspectos relevantes no 
manejo clínico da tuberculose na Atenção Básica. 
Belo Horizonte, ago, 2014. Windows Media Player 
(06:42 min). Acesso em: https://www.nescon.
medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/Aspectos_
relevantes_no_manejo_clinico_da_tuberculose_
na_Atencao_Basica/331

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 
Faculdade de Medicina. Núcleo de Educação em 
Saúde Coletiva - NESCON . Instruções para a coleta 
de escarro para baciloscopia em tuberculose. 
Belo Horizonte, ago, 2014. Windows Media Player 
(03:07 min). Acesso em: https://www.nescon.
medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/Instrucoes_
para_a_coleta_de_escarro_para_baciloscopia_em_
tuberculose/331

BRASIL: Ministério da Saúde . Tuberculose e 
Hanseníase: vamos prevenir. , Windows Media 
Player (16 min.). Acesso em: https://www.nescon.
medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/22__
Tuberculose_e_Hanseniase__vamos_prevenir/289
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HANSENÍASE
A Hanseníase é uma doença infecciosa, causada por uma 

bactéria chamada Mycobacterium leprae, também conhecida como 
bacilo de Hansen. A doença atinge principalmente os nervos 
periféricos (orelha, pescoço, mãos, cotovelos e pés), podendo 
deixar a pessoa com grande incapacidade (difi culdades para andar, 
segurar objetos etc), atinge também a pele e outros órgãos, como 
os olhos, testículos, gânglios etc. 

A transmissão da Hanseníase ocorre de forma direta, pelo 
contato com pessoas doentes, através do ar.

O maior problema desta doença está em suas complicações, que 
podem levar a deformidades de algumas partes do corpo que são 
causa de incapacidade. Estas deformidades levam os doentes ao 
sofrimento e isolamento, pois são tratadas com muito preconceito.

Quanto mais cedo o doente for diagnosticado e tratado, 
maior será o sucesso do tratamento e menor o risco de 
desenvolver deformidades.

Manifestações
As manifestações clínicas da doença dependem da quantidade 

de bacilos no corpo do doente e das defesas do organismo dessa 
pessoa. Assim, podem ocorrer duas formas básicas de Hanseníase:

- Hanseníase paucibalar (PB): com poucos bacilos de Hansen, 
nesse caso o doente tem poucas lesões na pele (no máximo 
cinco) e, no máximo, um nervo afetado. Nesta forma a doença 
é pouco transmissível. 

- Hanseníase multibacilar (MB): com muitos bacilos de Han-
sen, nessa situação podemos ter várias lesões de pele (mais 
de cinco lesões de pele) e dois ou mais nervos afetados. Os 
portadores de formas multibacilares são os principais res-
ponsáveis pela transmissão da doença.  

Transmissão
A transmissão acontece por meio de uma pessoa doente, que 

possua a forma multibacilar (MB – Multibacilar, muitos bacilos), 
sem tratamento.
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Os bacilos são eliminados pela respiração, podendo infectar 
outras pessoas, especialmente as pessoas que convivem próximo 
ao doente, ou seja, as pessoas que moram na mesma casa. A casa 
é um importante espaço de transmissão da doença, por isso, todos 
os contatos domiciliares dos doentes também devem ser avaliados. 
Este contato com a pessoa doente deve ser prolongado.

Contatos: São considerados 
contatos de um caso, todas as 
pessoas que moram junto com 
o paciente com diagnóstico de 
hanseníase.

FIGURA 50: transmissão da hanseníase

A Transmissão da Han-
seníase se dá através da 
respiração. A fonte de con-
tágio é um portador multi-
bacilar que não esteja em 
tratamento. A Hanseníase 
tem cura. O tratamento de 
poliquimioterapia mata a 
bactéria e interrompe a sua 
disseminação.
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Dados epidemiológicos

FIGURA 51: dados epidemiológicos da hanseníase

Pesquise em seu Distrito se existem casos de Hanseníase. 
Procure saber se existem casos desta doença nos municípios 
vizinhos, se a Hanseníase é uma endemia de sua região.
Isso é muito importante para fazer o diagnóstico da doença. 
Algumas vezes, a Hanseníase existe nas cidades próximas mas 
não há casos na aldeia. 
Levante estas informações e discuta com seus colegas e equipe 
local sobre as ações de vigilância em saúde necessárias.

ATIVIDADE PROPOSTA

Para saber mais sobre estas endemias leia o “Caderno de 
Atenção Básica no. 21 – sobre Vigilância em Saúde, do Ministério 
da Saúde. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_
atencao_basica_vigilancia_saude.pdf
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Manifestações
A Hanseníase é uma doença de evolução lenta. Para acontecer 

a transmissão é preciso um contato prolongado com uma pessoa 
multibacilífera. Pode levar de 2 a 5 anos após o contato com o 
bacilo de Hansen para aparecerem os primeiros sinais da doença. 

A doença pode começar com manchas esbranquiçadas, 
acastanhadas ou avermelhadas, com perda de sensibilidade na 
lesão, além disto, a pele da lesão fi ca ressecada e sem suor. Com o 
passar do tempo, pode acontecer queda dos pelos nos locais das 
manchas e também das sobrancelhas, perda da sensibilidade ao 
calor, à dor e ao tato nas mãos e nos pés. Nestes casos a pessoa 
pode se queimar ou se machucar sem perceber porque não sente 
dor.

Os olhos fi cam ressecados, pode aparecer febre, edema 
(inchaço) e dor nas juntas, sensação de formigamento, dor com 
uma sensação de choque, fi sgadas, agulhadas nos nervos dos 
braços e das pernas. Pode aparecer também inchaço das mãos e 
pés.

O nariz pode fi car entupido, ressecado, com aparecimento de 
feridas e sangue, podem aparecer nódulos (caroços) sob a pele, 
que são lesões nos nervos.  

Com o tempo ocorre diminuição ou perda da força nos músculos 
das mãos, dos pés e do rosto, por causa da infl amação dos nervos. 

As manchas podem aparecer em qualquer lugar do corpo, mas 
são mais comuns em regiões mais frias, como as mãos, pés, rosto, 
costas, nádegas e pernas.

FIGURA 52: sinais e sintomas da hanseníase. Foto: US.Departement of Health and 
Human Services.
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Diagnóstico: Quando suspeitar da doença Hanseníase?
A primeira coisa a saber é o perfi l epidemiológico de sua região 

ou Distrito. Saber se existe esta endemia, Hanseníase, nesta região, 
nos municípios e nas aldeias. O primeiro sinal de hanseníase é, na 
maioria das vezes, o aparecimento de uma ou mais manchas na 
pele, na face, membros, nádegas e tronco. Sempre que encontramos 
manchas nestas regiões devemos avaliar a sensibilidade no local 
da lesão. Manchas de pele são muito comuns em todas as áreas 
indígenas, por isso é preciso conhecer a história daquela pessoa, 
quando apareceu a mancha, se existem outros casos na família ou 
na aldeia. Se essa pessoa morava com alguém na cidade, onde tem 
casos desta doença. 

A pesquisa de sensibilidade nas lesões deve ser feita por 
profi ssional (médico ou enfermeiro) devidamente treinado.  O 
exame clínico da pele e dos nervos, é o principal meio de diagnóstico 
da Hanseníase. O achado de manchas com perda de sensibilidade, 
junto com espessamento e infl amação de nervos periféricos, com 
uma história de contato com a doença, pode ser o sufi ciente para o 
médico dar o diagnóstico.

Em alguns casos selecionados, pode ser necessária uma 
investigação maior para o diagnóstico de certeza com a realização 
da biópsia de pele, principalmente em regiões ou áreas indígenas 
onde não existem casos da doença. 

Tratamento
A hanseníase é uma doença que pode ser tratada e tem cura. 

Quanto mais cedo se começa o tratamento, mais cedo o doente 
deixa de transmitir a doença. Além disso, o tratamento precoce 
evita as incapacidades, deformidades e os problemas sociais 
associados.

O tratamento da pessoa com hanseníase, conforme o Ministério 
da Saúde recomenda, é feito com a poliquimioterapia padronizada 
pela Organização Mundial de Saúde, e é conhecido como PQT, 
devendo ser realizado de maneira supervisionada.

Logo no início do tratamento, a transmissão da doença é 
interrompida, e sendo realizado de forma completa e correta, 
garante a cura da doença.

Como o tratamento é longo, deve-se explicar bem ao doente que 
deve tomar os medicamentos até o fi m do tratamento (6 meses ou 
1 ano, dependendo do tipo de Hanseníase).
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Prevenção de incapacidades
Como já foi dito antes, o maior problema da hanseníase está nas 

suas complicações, que podem levar a deformidades de algumas 
partes do corpo.

Existem alguns cuidados simples que devem ser ensinados para 
os pacientes para prevenir as deformidades, durante o tratamento:

• Utilizar colírios (lágrima artifi cial) nos olhos, para repor a 
lágrima

• Soro fi siológico no nariz, para evitar o ressecamento
• Óleos e cremes para hidratar a pele

Como a doença tira a sensibilidade, é comum o doente machucar 
os pés e as mãos e não perceber estes machucados. Como ele não 
sente dor, acaba não cuidando de maneira adequada das lesões, 
que podem infeccionar e trazer complicações sérias. Por conta 
disto é importante orientar o doente para:

• Proteger as mãos e os pés de objetos que podem cortar, aper-
tar, fazer bolhas, ou queimar.

• Quando estiver andando descalço, tomar cuidado com lugares 
onde há pedras ou espinhos. Cuidado no momento do banho 
de rio, sempre tem pedras ou pedaços de madeira.

• Se utilizar sapatos, sandálias ou chinelos, eles devem ser con-
fortáveis, cuidando com as tiras do chinelo que podem causar 
ferimento no pé. 

• Ao preparar os alimentos no fogo ou fazer fogueiras, nunca 
pegar panelas, caldeirões, beijuzeiras, etc, que podem estar 
quentes, sem proteger a mão com um pano grosso.

• Ao fi m de cada dia,  olhar as mãos e os pés com muito cuidado 
– ou pedir a alguém para olhar. Procurar cortes, machucados 
ou espinhos, procurar também manchas ou áreas vermelhas, 
quentes ou inchadas, ou que começam a formar bolhas. Se 
encontrar, descansar as mãos ou os pés até que a pele volte 
a fi car normal.

• Se já houver uma ferida, manter a ferida muito limpa e em 
repouso até que esteja completamente curada. Tomar muito 
cuidado para não machucar de novo no mesmo lugar.

• Proteger os olhos. Muitos dos problemas nos olhos ocorrem 
por não conseguir piscar, quando a pessoa pisca ela deixa os 
olhos úmidos e limpos, se não consegue piscar, principalmen-
te quando tem poeira, é importante deixar os olhos protegidos 
do sol, manter bem limpos e não deixar as moscas sentarem. 
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Atividades importantes que vocês devem realizar na sua 
comunidade:

• Estarem sempre atentos aos sinais e sintomas da hanse-
níase e, quando encontrarem casos suspeitos, comunicar 
os outros integrantes da EMSI;

• Registrar os casos confi rmados em instrumento de regis-
tro estabelecido pelo local do seu trabalho. Assim, você 
consegue acompanhar os casos, se  estão aumentando 
ou não. Se não aumentaram  é um sinal de que suas es-
tratégias de controle estão funcionando;

• Acompanhar os doentes de hanseníase em tratamento e 
orientá-los sobre a necessidade de concluir o tratamento 
no tempo certo e para que os pacientes avisem sempre 
que tiverem sinais e sintomas de reações e efeitos da 
medicação;

• Orientar o doente de hanseníase sobre  os cuidados que 
vão prevenir as incapacidades e acompanhar para sa-
ber se ele está conseguindo realizar os cuidados com as 
mãos, os pés e a pele;

• Realizar busca ativa de pacientes que abandonaram o tra-
tamento;

• Supervisionar o uso de medicamentos conforme planeja-
mento da equipe;

• Identifi car os contatos de doentes com hanseníase intra-
domiciliares e comunicar os demais integrantes da equi-
pe (enfermeiro). Providenciar a avaliação pelo enfermei-
ro (a) e estimular que o paciente realize o autoexame, 
mesmo depois da avaliação, para que ele identifi que no-
vas manchas ou deformidades;

• É importante, realizar, no mínimo, uma visita domiciliar 
por mês ao doente com hanseníase e sua família, esti-
mulando o autocuidado e o autoexame, de acordo com a 
programação da equipe, para que você consiga acompa-
nhar se o paciente está melhorando e também para fazer 
novas orientações de cuidado;

• Compartilhar com toda a equipe as informações colhidas 
durante a visita domiciliar. Participar da avaliação dos 
registros, identifi cando como tem evoluído o paciente e 
acompanhar se novos casos estão surgindo;
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• Desenvolver ações educativas: explicar sobre a doença, 
as formas de transmissão, os sinais que fazem pensar 
no aparecimento da doença, cuidados importantes que 
devem ser tomados quando já está com a doença, for-
mas de controle da doença, envolvendo a comunidade, 
as escolas, conselhos de saúde e associações de mora-
dores;

• Orientar as pessoas da comunidade, o doente e a família 
para que este paciente seja cuidado sem preconceito, 
explicando que a doença tem cura.

Para saber mais:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/como_ajudar_

controle_hanseniase.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_integrado_

acoes_estrategicas_2011_2015.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_

atencao_basica_vigilancia_saude.pdf

Vídeos de apoio: 
https://www.youtube.com/watch?v=m1RMyYfRo2Y
https://www.youtube.com/watch?v=DzZ0AnfBcWo

HEPATITES VIRAIS
As hepatites virais, como o nome diz, são doenças causadas 

por vírus que  infl amam o fígado. Os tipos de hepatites virais mais 
comuns no Brasil e de maior importância são a Hepatite A, Hepatite 
B e Hepatite C. A Hepatite D e Hepatite E, acontecem no Brasil com 
pouca frequência, sendo mais comuns na África e na Ásia. Mas em 
algumas regiões do Brasil, especialmente na Amazônia, a Hepatite 
D é um problema importante.

Dependendo da evolução, estas doenças podem causar sérias 
complicações, como câncer de fígado ou morte da pessoa; sendo, 
hoje, um grande problema de saúde pública. 

Manifestações gerais mais comuns
As hepatites podem ser doenças silenciosas, que nem sempre 

apresentam sintomas, podendo aparecer com cansaço, febre, 
mal-estar, tontura, náuseas, vômitos, dor abdominal, pele e olhos 
amarelados, urina escura e fezes claras.
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HEPATITE A

Quando estes sinais e sintomas aparecem, a doença pode estar 
avançada ou ser uma forma mais grave. Os sinais e sintomas mais 
comuns são:

• Febre;
• Fraqueza;
• Mal-estar;
• Dor abdominal;
• Enjoo/náuseas;
• Vômitos;
• Perda de apetite;
• Urina escura (cor de café);
• Icterícia (olhos e pele amarelados);
• Fezes esbranquiçadas (fezes brancas).

FIGURA 53: Icterícia (Cor amarela na pele e nos olhos). Foto: Dr. Thomas F. Sellers/
Emory University.

A hepatite A é uma doença causada pelo vírus da Hepatite A 
(VHA).

Transmissão 
A transmissão deste vírus se dá pela via fecal-oral, como vocês 

já viram nas parasitoses, por contato entre as pessoas ou por meio 
de água ou alimentos contaminados pelo vírus. 
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Manifestações
Geralmente, a hepatite A tem uma evolução benigna e evolui 

para a cura em cerca de 90% dos casos. Pode apresentar alguns 
sintomas, os  mais frequentes são: cansaço, tontura, enjoo e/ou 
vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados (icterícia), 
urina escura e fezes claras. 

Diagnóstico
O diagnóstico da doença é realizado a partir de uma boa história 

da doença, do lugar onde a pessoa mora, do exame físico e exame 
de sangue.

Tratamento
Não há tratamento específi co, o que se utiliza é para amenizar 

os sintomas e manutenção do estado geral do doente:
• Hidratação por via oral ou endovenosa, se necessária;
• Controlar vômitos;
• Manter a alimentação se o doente estiver aceitando;
• Evitar uso de bebidas alcoólicas.

Medidas de Controle
Geral: As medidas de controle geral para Hepatite A estão 

relacionadas com a melhoria das condições de saneamento básico. 
• Lavar as mãos após ir ao banheiro, depois de limpar as crian-

ças ou trocar fraldas e antes de comer ou preparar alimentos;

FIGURA 54: Vírus 
da hepatite A. 
Foto: CDC/Betty 
Partin.
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• Consumir água potável ou tratada. Para tratar a água, é pos-
sível ferver ou colocar duas gotas de hipoclorito de sódio em 
um litro de água e aguardar 30 minutos, só depois a água es-
tará pronta para beber. 
Deixe o recipiente com a água sempre tampado, para prote-
gê-la de insetos e animais, deixando a água sempre boa para 
o consumo;

• Os alimentos devem ser bem lavados, principalmente aqueles 
que são comidos crus;

• Cozinhar bem os alimentos antes de comê-los, principalmente 
frutos do mar e as carnes;

• Não tomar banho ou brincar em locais de enchentes ou próxi-
mo de onde existe esgoto a céu aberto;

• As fossas devem ser construídas com uma distância mínima 
de 15 metros do poço ou de nascentes dos rios. 

• Outras fontes de contaminação, como chiqueiros ou estábu-
los, devem manter uma distância de 45 metros dos poços ou 
nascentes dos rios;

• No caso das escolas, também manter a higiene do local e dos 
objetos de uso comum, utilizando hipoclorito de sódio ou 
água sanitária na água para beber.

Específi cas:
• Os pratos, talheres, cuias, copos e mamadeiras, devem ser 

bem lavados e guardados, este cuidado deve ser ainda maior 
quando houver um doente com Hepatite A na casa;

• Caso haja algum doente com hepatite A em casa, manter lim-
pos os banheiros, quando houver, utilizando hipoclorito ou 
água sanitária;

Lembre-se que a medida de prevenção mais efi ciente é a 
vacinação. A vacina específi ca contra o vírus causador da hepatite 
A está disponível para os povos indígenas. É oferecida para todas 
as crianças a partir de 12 meses de idade até 2 anos, quando a 
criança deve receber uma dose da vacina.

Lembre-se de verifi car se 
as pessoas da aldeia estão 
vacinadas para Hepatite A
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HEPATITE B
A Hepatite B é uma doença causada pelo vírus da Hepatite B 

(VHB). 
O vírus da Hepatite B pode estar presente no sangue, no esperma 

e no leite materno. É considerada uma doença sexualmente 
transmissível. 

Transmissão
A transmissão da hepatite B pode acontecer das seguintes 

formas:
• Por relações sexuais sem camisinha com uma pessoa infec-

tada;
• Da mãe infectada para o fi lho durante a gestação, no parto ou 

na amamentação;
• Compartilhando objetos de uso pessoal, como barbeadores, 

escovas de dente e outros materiais que tenham contato com 
sangue ou secreções como arranhadeiras, agulhas de tatua-
gem, etc;

• Por transfusão de sangue contaminado.

Manifestações
A maioria dos doentes com hepatite B pode não apresentar 

sintomas. Quando apresentam, os mais comuns são cansaço, 
tontura, náuseas, vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos 
amarelados (icterícia), urina escura e fezes claras. 

FIGURA 55: Ilustração 
do vírus da hepatite B. 
Fonte: EAPV.
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A hepatite B pode se desenvolver de duas formas, aguda e 
crônica. 

Diagnóstico
O diagnóstico da hepatite B também é feito por meio da história 

da doença, história de contato da pessoa com alguém que estava 
doente, exame físico e exame de sangue. Atualmente, temos 
disponível o teste rápido para Hepatite B. 

Tratamento
O tratamento e acompanhamento destes casos normalmente 

é longo, o uso dos medicamentos (quando necessários), pode 
causar efeitos colaterais importantes. Durante o tratamento, é 
importante repousar, comer alimentos mais leves e sem gordura 
para não sobrecarregar o fígado e não se deve fazer uso de bebidas 
alcoólicas.

Medidas de Controle
Geral
A medida de controle geral da Hepatite B é a mesma de 

proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis: o uso de 
camisinha.

Específi cas
• Vacinação contra hepatite B;
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como barbeadores, 

escovas de dente, material de manicure, e outros materiais 
que tenham contato com sangue ou secreções como as arra-
nhadeiras, agulhas de tatuagem, etc;

• Realizar os exames para detectar as hepatites, a HIV e a sífi lis, 
em todas as gestantes no pré-natal. Esse cuidado é importan-
te para evitar a transmissão da Hepatite B da mãe para fi lho.

O Sistema Único de Saúde disponibiliza a vacina específi ca 
contra o vírus causador da hepatite B. Esta vacina é oferecida para 
toda a população indígena. As crianças devem receber a primeira 
dose nas primeiras horas a partir do nascimento, e mais duas doses 
até completar seis meses de vida, completando um esquema de 
três doses da vacina. Todos os adultos que não receberam a vacina 
devem ser vacinados com três doses da vacina.
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HEPATITE C
A hepatite C é uma doença causada pelo vírus da Hepatite C 

(VHC), assim como o vírus causador da hepatite B, o vírus da 
hepatite C, está presente no sangue.

FIGURA 56: Vírus da 
hepatite C. Fonte: CDC.

Transmissão
As formas de transmissão da hepatite C são muito parecidas 

com as da hepatite B. A transmissão pode acontecer das seguintes 
formas:

• Contato com sangue contaminado;
• Compartilhar objetos de uso pessoal, como barbeadores, es-

covas de dente, material de manicure e outros materiais que 
tenham contato com sangue ou secreções como arranhadei-
ras, agulhas de tatuagem, etc;

• Por transfusão de sangue contaminado;
• Por relações sexuais sem camisinha com uma pessoa infecta-

da;
• Da mãe infectada para o fi lho durante a gestação.

A hepatite C não é considerada uma Infecção Sexualmente 
Transmissível (IST), pois entre parceiros heterossexuais a 
transmissão sexual do vírus da hepatite C é muito rara. 

Manifestações
Os sintomas em doentes com hepatite C são muito raros, os que 

mais aparecem são perda de apetite, inchaço abdominal, náuseas, 
vômitos, febre, dor abdominal, sangramento no esôfago ou no 
estômago, pele e olhos amarelados (icterícia), urina escura e fezes 
claras. 
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HEPATITE D

Diagnóstico
O diagnóstico diferencial da hepatite C também é feito por exame 

de sangue. Não temos disponível o teste rápido para hepatite C. 

Tratamento
O tratamento da hepatite C é muito parecido com o da hepatite 

B, o uso de medicamentos (quando necessários), pode causar 
efeitos colaterais importantes. Durante o tratamento, é importante 
repousar, comer alimentos mais leves e sem gordura para não 
sobrecarregar o fígado e não se deve fazer uso de bebidas alcoólicas.

Medidas de Controle
Gerais
Uma das medidas de controle geral para hepatite C é usar a 

camisinha, não compartilhar materiais que possam ter entrado em 
contato com sangue de pessoas contaminadas com hepatite C. 
Não existe vacina para prevenção de hepatite C.

• Fazer uso de camisinha em todas as relações sexuais;
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como barbeadores, 

escovas de dente, material de manicure, e outros materiais 
que tenham contato com sangue ou secreções como arranha-
deiras, agulhas de tatuagem, etc;

• Evitar o uso abusivo de álcool e outras drogas.

A hepatite D, também chamada de Delta, é causada pelo vírus 
da hepatite D (VHD). Mas, para contrair a hepatite D, a pessoa 
precisa ter a hepatite B, ou seja, a pessoa só se infecta com hepatite 
D se ela já estiver com o vírus da hepatite B. É a principal causa de 
cirrose em crianças e adultos jovens na região amazônica do Brasil.

Transmissão
A forma de transmissão da hepatite D é a mesma da hepatite B:
• Por relações sexuais sem camisinha com uma pessoa infecta-

da;
• Da mãe infectada para o fi lho durante a gestação, no parto ou 

na amamentação;
• Compartilhando objetos de uso pessoal, como barbeadores, 

escovas de dente, material de manicure, e outros materiais 
que tenham contato com sangue ou secreções como arranha-
deiras, agulhas de tatuagem, etc;

• Por transfusão de sangue contaminado.
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Manifestações
Da mesma forma que as outras hepatites, a hepatite D pode não 

apresentar sintomas ou sinais da doença. Quando apresentam, 
os mais comuns são cansaço, tontura, náusea, vômitos, febre, dor 
abdominal, pele e olhos amarelados (icterícia), urina escura e fezes 
claras.

Diagnóstico
O diagnóstico da hepatite D é clínico e laboratorial, também é 

feito por exame de sangue.  

Tratamento
O tratamento não é específi co e o uso dos medicamentos 

(quando necessário), pode causar efeitos colaterais importantes. 
É recomendado repouso, alimentação leve e sem gorduras para 
não sobrecarregar o fígado e fi ca proibido o consumo de bebidas 
alcoólicas.

Medidas de Controle
Geral
Como a hepatite D depende da pessoa estar com vírus da 

hepatite B para acontecer, as formas de controle são as mesmas 
da hepatite B: não compartilhar materiais que possam ter entrado 
em contato com sangue de pessoas contaminadas com hepatite B 
ou D. 

 
Específi cas:
• Vacinação contra a hepatite B, 
• Usar camisinha em todas as relações sexuais;
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como barbeadores, 

escovas de dente, material de manicure, e outros materiais 
que tenham contato com sangue ou secreções como arranha-
deiras, agulhas de tatuagem, etc;

• Realizar os exames para detectar a hepatites, o HIV e a sífi lis, 
em todas as gestantes no pré-natal. Esse cuidado é importan-
te para evitar a transmissão da Hepatite B e D, da mãe para 
fi lho.
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HEPATITE E
A hepatite E é mais rara no Brasil e mais comum na Ásia e África. 

A hepatite E é uma doença causada pelo vírus da hepatite E (VHE).

Transmissão
A transmissão da hepatite E é fecal-oral, da mesma forma que 

a hepatite A, por contato entre as pessoas ou por meio de água ou 
alimentos contaminados pelo vírus. 

Manifestação
Da mesma forma que as outras hepatites, a hepatite E raramente 

apresenta sintomas ou sinais da doença. Quando apresenta, os 
sintomas mais comuns são cansaço, tontura, náusea, vômitos, 
febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados (icterícia), urina 
escura e fezes claras.

Diagnóstico
O diagnóstico da hepatite E também é feito por exame de sangue. 

Não temos disponível o teste rápido para hepatite E.

Tratamento
Na maioria dos casos de hepatite E, a doença não precisa de 

tratamento, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas, 
recomendado repouso e dieta com alimentos sem ou com pouca 
gordura. 

Medidas de Controle
Gerais:
As medidas de controle geral da Hepatite E são as mesmas 

utilizadas para a hepatite A, envolvendo a melhoria das condições 
de higiene e de saneamento básico, mas não existe vacina.

• Lavar as mãos após ir ao banheiro, depois de limpar as crian-
ças ou trocar fraldas e antes de comer ou preparar alimentos;

• Consumir água tratada. Para tratar a água, ela pode ser fervi-
da ou tratada colocando duas gotas de hipoclorito de sódio 
em um litro de água, e aguardando 30 minutos, só depois está 
pronta para beber. Deixe o recipiente com água sempre tam-
pado, para protegê-la de insetos e animais, deixando a água 
sempre boa para o consumo;

• Os alimentos devem ser bem lavados, principalmente os que 
são consumidos crus;
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• Cozinhar bem os alimentos antes de comê-los, principalmente 
frutos do mar e as carnes;

• Não tomar banho ou brincar em locais de enchentes ou próxi-
mo de onde existe esgoto a céu aberto;

• As fossas devem ser construídas com uma distância mínima 
de 15 metros do poço ou de nascentes dos rios. Outras fon-
tes de contaminação da água, como chiqueiros, devem fi car a 
uma distância de 45 metros;

• No caso das escolas, também manter a higiene do local e dos 
objetos de uso comum, utilizando hipoclorito de sódio ou 
água sanitária para tratar a água para beber.

Específi cas:
• Os pratos, talheres, cuias, copos e mamadeiras devem ser 

bem lavados e guardados, este cuidado dever ser ainda maior 
quando houver um doente com Hepatite E na casa;

• Caso haja algum doente com hepatite E em casa, manter lim-
pos os banheiros, utilizando hipoclorito ou água sanitária.

Procure fazer um levantamento dos casos de hepatite em seu 
território e no Distrito. Planeje junto com seus colegas e a equipe 
local uma ação de educação em saúde junto as comunidades 
para falar sobre este tema, explicar os diferentes tipos destas 
doenças e os modos de prevenção. 

Para você pesquisar e estudar mais veja os sites abaixo:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/hepatites_virais_
brasil_atento_3ed.pdf
http ://bvsms.s aude .gov.br/bvs/pol i t icas/hepat i tes_
aconselhamento.pdf
http://www.aids.gov.br/hepatites-virais 
https://www.youtube.com/watch?v=XYtwT9L7ScM
https://www.youtube.com/watch?v=f6eqOVCoY5U
https://www.youtube.com/watch?v=fuubKJ2AIiM
https://www.youtube.com/watch?v=HRtaAqZZF5Q

ATIVIDADE PROPOSTA
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Atividades importantes que vocês devem realizar na 
comunidade:

• Identifi car os casos suspeitos de hepatites virais e comu-
nicar o restante da equipe de saúde;

• É muito importante que exista uma relação de confi ança 
entre você, agente de saúde e o paciente, melhorando a 
comunicação e a sensibilização do doente com relação 
à mudança de comportamento, principalmente sexu-
al, para uma prática de sexo seguro, usando camisinha, 
quando se tratar de hepatite B e C;

• Com a confi ança estabelecida, o agente de saúde e sua 
equipe conseguem explicar melhor as práticas que dei-
xam a pessoa mais vulnerável à transmissão das hepati-
tes virais, inclusive sobre a possibilidade dela transmitir 
para outras pessoas se estiver doente;

• Encorajar o paciente com relação ao resultado positivo 
do diagnóstico e incentivar a comunicação a seus par-
ceiros sexuais;

• Garantir o sigilo das informações;
• Orientar a comunidade com relação ao risco de serem 

infectados pelas hepatites virais:
- Com relação às hepatites B e C, conversar sobre o uso de 

camisinha para manter relações sexuais seguras; 
- No caso de pacientes que usem drogas, explicar que agu-

lhas, seringas e cachimbos não podem ser compartilha-
dos. Com relação às hepatites A e E, conversar sobre es-
tratégias de higiene e saneamento básico.

• Orientar a comunidade sobre a importância da vacinação, 
identifi cando as pessoas que ainda não foram vacinadas;

• Identifi car as gestantes, comunicar para o restante da 
equipe (médico ou enfermeiro), verifi car se já estão sen-
do acompanhadas no pré-natal e se foram realizados 
os exames para HIV, Hepatite B e sífi lis, conforme reco-
mendado;

• Realizar todos os registros das informações em instru-
mento de registro estabelecido pelo seu local de traba-
lho, mantendo-o atualizado. 

Procure no Ministério da Saúde mais informações sobre esta e 
outras doenças:

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/publicacoes-svs
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_

epidemiologica_7ed.pdf
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DOENÇAS 
ENDÊMICAS COMUNS 
NO BRASIL
MALÁRIA, FEBRE AMARELA, DENGUE, 
HANTAVIROSE, ONCOCERCOSE, TRACOMA, 
DOENÇA DE CHAGAS E ESQUISTOSSOMOSE

para conversar sobre as endemias em nosso país é importante 
que estudemos a história do Brasil e das políticas públicas re-
lacionadas à saúde. Vocês já estudaram muitas coisas nos pri-

meiros cadernos, quando se falou de território, história e política. 
Agora será importante estudar e entender como são essas doen-
ças e o que é necessário para elas acontecerem e para preveni-las. 
Algumas destas doenças já existem no Brasil há muitos séculos e 
provavelmente seu povo já conhecia e sabia como tratar e cuidar. 
Enquanto estiver estudando esta matéria procure conversar com 
os mais velhos para saber se eles já conhecem ou conheciam essas 
doenças e como eles faziam para evitá-las ou tratá-las.

TEXTO 4

Clayton de Carvalho Coelho, Evelin Placido dos Santos, Maria Cristina Troncareli e 
Sofia Beatriz Mendonça.

118   AÇÕES DE PREVENÇÃO A AGRAVOS E DOENÇAS E DE RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS  |  Saúde e Natureza



DOENÇAS ENDÊMICAS COMUNS NO BRASIL  119



Vamos ler este texto para começar a conversa em grupos.
http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v55n1/14855.pdf

ATIVIDADE PROPOSTA
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Para saber mais:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agentes_

indigenas_endemicas.pdf
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MALÁRIA
A malária é uma doença infecciosa causada por um protozoário 

chamado plasmódio, do gênero Plasmodium. No Brasil existem 
três espécies: o Plasmodium vivax, o P. malarie e o P. falciparum, 
sendo que este último é o responsável pelos casos mais graves. 
O plasmódio é transmitido pela picada de mosquitos do gênero 
Anopheles, conhecidos como anofelinos. 

A doença atinge vários países no mundo, especialmente os 
países em desenvolvimento. No Brasil ela é considerada endêmica 
na região amazônica. Durante muitos anos, a estratégia de combate 
à malária era focada na eliminação do mosquito vetor e, desde a 
década de 1990, vem se adotando um modelo centrado no homem, 
no qual o agente de saúde tem um papel muito importante.

FIGURA 57: Hemácias infectadas pelo plasmódio - Crédito: Universidade Federal de Goiás

FIGURA 58: 
Anofelino picando 
ser humano. Foto: 
CDC/Jim Gathany 
(2003).
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Quase todos os casos de malária no Brasil ocorrem na região da 
Amazônia Legal, como pode ser visto no mapa a seguir.

FIGURA 59: distribuição da malária no Brasil - Fonte: SVS

Observe este mapa que mostra a distribuição da malária no 
Brasil. Pesquise e converse com seus colegas sobre a realidade 
de sua região ou Distrito, e responda:
Por que a malária aparece nestas regiões do mapa? 
Existem casos de malária em seu território? 
Estão dentro ou fora da área indígena?
Quais são as condições do ambiente que facilitam o aparecimento 
dos casos de malária?

ATIVIDADE PROPOSTA

Além dos casos estarem concentrados nas regiões apresentadas 
no mapa, a malária é uma doença sazonal, com aumento dos casos 
nos períodos chuvosos do ano.

DOENÇAS ENDÊMICAS COMUNS NO BRASIL  125



Sazonal é um acontecimento que ocorre em algumas 
épocas do ano, como os períodos da seca e da chuva. 
No caso da malária, a doença ocorre mais na época 
das chuvas e das cheias dos rios, quando acontece a 
proliferação dos mosquitos transmissores.

Ciclo de transmissão
O ciclo da doença começa quando um mosquito Anopheles pica 

uma pessoa doente, adquirindo o parasita. Quando este mesmo 
mosquito pica uma pessoa sadia, ele passa o parasita para ela. 

Logo que o mosquito transmite os protozoários para a pessoa, 
o parasita vai para o fígado, onde se multiplica nas células desse 
órgão. Esta fase da doença dura cerca de uma semana, no caso dos 
P. falciparum e vivax, e duas semanas, no caso do P. malarie. Nessa 
fase, a pessoa não apresenta sintomas; este período é conhecido 
como período de incubação. Às vezes acontece de alguns parasitas 
fi carem “dormentes” no fígado, podendo provocar recaídas da 
doença meses depois que o indivíduo foi contaminado.

FIGURA 60: ciclo de transmissão da malária
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Do fígado, os parasitas vão para o sangue, entrando nas hemácias 
(glóbulos vermelhos), onde se multiplicam. Depois de períodos 
que variam de 48 (P. falciparum e vivax) a 72 horas (P.malarie), os 
parasitas rompem as hemácias fi cando livres na circulação. Esses 
momentos correspondem às crises maláricas, quando o doente 
apresenta febre alta, calafrios, tremores e sudorese intensa.

O diagnóstico e tratamento rápido 
da doença são a melhor estratégia para 
evitar novos casos.

Em áreas onde a malária costuma 
ocorrer, devemos sempre pensar 
na possibilidade de malária quando 
encontramos uma pessoa com febre!

Assista a esses fi lmes em sala de aula para entender melhor 
como acontece o ciclo da malária no homem e no mosquito:

https://www.youtube.com/watch?v=xyc4gZsHEGQ
https://www.youtube.com/watch?v=s-SKYfERZd4

Manifestações
O quadro clínico da malária é classifi cado em leve, moderado e 

grave, isto depende do tipo de plasmódio, da quantidade de parasitas 
circulando no sangue, do tempo da doença e das defesas do doente.

Os quadros graves são comuns em crianças pequenas, mulheres 
grávidas e as pessoas que pegam malária pela primeira vez, 
especialmente se for causada pelo Plasmodium falciparum.

Além da febre e dos sintomas descritos acima, as crises maláricas 
podem vir acompanhadas de náuseas e vômitos, dores pelo corpo e 
dor de cabeça.

Cuidados
Para cortar o ciclo de transmissão e impedir o aparecimento 

de novos casos, o diagnóstico e o tratamento precoce são 
fundamentais. O principal método de diagnóstico é o exame do 
sangue do paciente, pela técnica da “gota espessa”, que permite 
ter o resultado cerca de uma hora depois da coleta. 
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A qualidade do exame depende da experiência e treinamento 
da pessoa que faz a leitura da lâmina e da qualidade dos reagentes 
utilizados. A leitura da lâmina permite confi rmar o diagnóstico e 
descobrir qual o tipo de plasmódio o paciente contraiu. 

Uma das estratégias utilizadas há vários anos em áreas 
indígenas para permitir o diagnóstico precoce da malária é manter 
na comunidade pessoas treinadas, os microscopistas, ou mesmo 
agentes de saúde capacitados para realizar a coleta e leitura das 
lâminas nas aldeias.

Hoje, além da lâmina, encontra-se disponível um kit para teste 
rápido para malária falciparum, mas a leitura da lâmina ainda é 
considerada o melhor e mais confi ável método de diagnóstico.

Uma vez identifi cado o doente, o tratamento deve começar 
imediatamente, conforme o tipo de malária encontrado.

Além do diagnóstico e tratamento precoces, existem uma série 
de medidas importantes para prevenção da malária e algumas 
delas também ajudam a prevenir outras doenças transmitidas por 
mosquitos:

a) uso de repelentes;
b) uso de mosquiteiros;
c) uso de roupas grossas, mantendo a maior parte do corpo co-

berta, especialmente em momentos de se aproximar dos rios 
e lagoas (durante pescarias, por exemplo);

e) evitar proximidades com rios e lagoas, especialmente no iní-
cio da manhã, no fi nal da tarde e começo da noite (horários 
de maior atividade dos mosquitos).

FIGURA 61: Colocação de mosquiteiro em cama. Foto: Angela Peres/Secom.
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Em regiões de alta ocorrência de malária a chamada borrifação 
residual, com inseticidas, é uma opção para controle dos vetores 
(mosquitos), devendo ser realizada periodicamente (o inseticida 
mais utilizado mantém seu efeito por cerca de três meses). 

Durante epidemias ou grandes surtos existe ainda a possibilidade 
de se realizar a chamada termonebulização para controle do vetor 
(mosquito), na qual se pulveriza o ambiente com um inseticida 
que fi ca no ambiente, por isso mesmo não deve ser utilizado como 
rotina. 

Faça uma pesquisa em sua aldeia, conversando com os mais 
velhos, sobre a malária. Pergunte se a malária acontecia nas 
aldeias e quando ela apareceu. Como a malária chegou nas 
aldeias? O que acontecia com as pessoas? Havia muitas 
mortes? O que era feito para diminuir a malária? Havia equipe 
especializada para combater a malária? Quem capacitava estas 
pessoas? Existia o controle dos mosquitos nas aldeias? Quem 
fazia esse controle? E hoje? Como está a situação da malária em 
sua aldeia? Faça um relato desta pesquisa e apresente para seus 
colegas em sala de aula.

ATIVIDADE PROPOSTA

Atividades importantes que vocês devem realizar na 
comunidade:

• Identifi car os casos suspeitos de malária e comunicar ao 
restante da equipe de saúde

• Ficar atento aos casos de febre em pessoas que estiveram 
em áreas em que há casos de malária, principalmente lugares 
onde existam garimpo ou desmatamento

• Orientar a comunidade com relação ao risco de infecção 
pela malária e as medidas de prevenção

• Orientar a comunidade sobre a importância do 
tratamento correto da doença

• Realizar todos os registros das informações em 
instrumento de registro estabelecido pelo seu local de 
trabalho e mantendo-o atualizado 

• Planejar ações de educação em saúde, junto com a 
comunidade, para eliminar os criadouros de insetos, como 
mutirões de limpeza, drenagem de poças de água parada, 
entre outras. 
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FEBRE AMARELA

FIGURA 62: Mosquito transmissor da febre amarela. Foto: Genílton Vieira/ Fiocruz.

A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um 
vírus que é transmitido pela picada de mosquitos. Em ambientes 
silvestres (matas e fl orestas), o mosquito que transmite essa 
doença, que chamamos de vetor, pertence ao gênero Haemagogus. 
Desde a década de 1940 não há transmissão urbana de febre 
amarela no Brasil - ou seja, nas cidades. Porém, existe o risco de 
voltar a ocorrer casos em centros urbanos, já que os cientistas 
descobriram que um mosquito do gênero Aedes, o mesmo vetor 
da dengue, pode agir como transmissor da Febre amarela.

O vírus da febre amarela pode fi car nas áreas de fl oresta ou mata, 
dentro de macacos e assim, mesmo que não tenha nenhum caso 
na aldeia, pode acontecer de um mosquito picar o macaco doente, 
adquirir o vírus e depois picar e transmitir para uma pessoa que 
estava sadia, e ela pode desenvolver a doença. Chamamos esses 
macacos de reservatórios da doença.

Transmissão
A transmissão ocorre quando um mosquito pica uma pessoa ou 

animal infectados, adquirindo o vírus e, posteriormente, pica uma 
pessoa sadia. Não ocorre transmissão direta entre pessoas.

Sintomas
A doença é caracterizada principalmente pela febre, que pode 

aparecer como único sintoma. Além da febre, são comuns dores 
pelo corpo e dor de cabeça. Nos casos mais graves os pacientes 
apresentam sintomas de lesão no fígado, a pessoa fi ca com a pele, 
os olhos e as mucosas amareladas. 
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FIGURA 63: áreas de risco para febre amarela silvestre no Brasil

A esse sinal chamamos de icterícia. Os rins podem parar 
de funcionar e podem ocorrer sangramentos e hemorragias 
espontâneos. A confi rmação do diagnóstico é através de exames 
de sangue.

Tratamento
Não existe tratamento específi co. São utilizados apenas 

medicamentos para os sintomas e cuidados básicos. Por ser uma 
doença potencialmente grave, os doentes devem ser acompanhados 
de perto em serviços de saúde adequados para o acompanhamento 
dos casos. 

ATENÇÃO
No caso de suspeita de febre amarela, analgésicos e 

antitérmicos (remédios para febre) à base de AAS (ácido 
acetilsalicílico, Aspirina®) não podem ser utilizados.
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A MANEIRA MAIS EFICIENTE DE 
PREVENÇÃO É A VACINAÇÃO!!

A vacinação é indicada para todas as pessoas que vivem em áreas 
de risco (veja o mapa anterior) para a doença (zona rural da Região 
Norte, Centro Oeste, Maranhão, partes do Piauí, Bahia, Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), 
uma vez que nessas regiões existem casos da doença em humanos 
ou circulação do vírus entre animais silvestres (macacos). No caso 
das populações indígenas, por viverem em ambientes dentro ou 
próximo às fl orestas, a vacina é indicada para toda a população a 
partir dos 9 meses de idade.

Medidas auxiliares também podem reduzir o risco de infecção:
• Uso de repelentes
• Uso de mosquiteiros
• Uso de roupas grossas, mantendo a maior parte do corpo co-

berta (reduz a área de exposição às picadas)

Atividades importantes que vocês devem realizar na 
comunidade:

• Identifi car os casos suspeitos de febre amarela e comu-
nicar o restante da equipe de saúde

• Orientar a comunidade com relação ao risco de infecção 
pela febre amarela e as medidas de prevenção, espe-
cialmente sobre a importância da vacinação

• Verifi car a situação vacinal das pessoas da comunidade 
e comunicar aos outros profi ssionais da equipe de saú-
de sempre que identifi car alguém que não foi vacinado

• Realizar todos os registros das informações em instru-
mento de registro estabelecido pelo seu local de traba-
lho, mantendo-o atualizado

• Planejar ações de educação em saúde, junto com a co-
munidade, para eliminar os criadouros de insetos, como 
mutirões de limpeza, drenagem de poças de água para-
da, entre outras.
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DENGUE

FIGURA 64: mosquito Aedes aegypti - Crédito: James Gathany/CDC

A dengue é uma doença infecciosa, causada por vírus, transmitida 
pelo mosquito Aedes aegypti. Nos últimos 50 anos, a incidência da 
doença aumentou 30 vezes, com a expansão geográfi ca da doença 
para novos países e, nos últimos anos, para pequenas cidades e 
áreas rurais próximas.

O Aedes aegypti é um mosquito adaptado a ambientes urbanos, 
por isso não é comum o surgimento de casos de dengue em aldeias 
afastadas de centros urbanos. O mosquito precisa de água limpa 
e parada para se reproduzir, por isso a transmissão aumenta no 
período das chuvas.

No Brasil, a transmissão acontece de forma continuada desde 
1986, com a ocorrência de epidemias, geralmente associadas à 
introdução de novos tipos do vírus. O maior surto no Brasil ocorreu 
em 2013, com aproximadamente 2 milhões de casos notifi cados. 
Atualmente, circulam no país quatro tipos virais causadores da 
doença.

Sintomas
Na forma mais comum da doença, a primeira manifestação é 

a febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC), que começa de repente, 
acompanhada de cefaleia (dor de cabeça), fraqueza, dores pelo 
corpo, dores articulares (nas juntas) e dor atrás dos olhos. Pode 
aparecer uma coloração avermelhada na pele atingindo a face, o 
tronco e os membros. Essas lesões de pele podem coçar.

O doente pode, ainda, apresentar perda do apetite, náuseas, 
vômitos e diarreia leve.
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FIGURA 65: Município brasileiros infestados com Aedes aegypti no Brasil em 2008 - 
Crédito: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde

Sintomas de vômitos fortes, dor abdominal intensa e contínua, 
aumento de tamanho do fígado, desconforto respiratório, 
sonolência ou irritabilidade excessiva, hipotermia (temperatura 
baixa) e sangramento de mucosas são sinais de gravidade da 
doença. São sinais de alerta.

Pessoas que já tiveram dengue têm maior risco de desenvolver 
formas graves da doença caso voltem a ser infectadas.

Tratamento
Não existe tratamento específi co. São utilizados apenas 

medicamentos para os sintomas e cuidados básicos. É muito 
importante o doente manter-se bem hidratado, devendo sempre 
tomar muito líquido. Devemos ter muita atenção com os sinais 
de alerta de gravidade. Os casos graves devem ser encaminhados 
para tratamento hospitalar.
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ATENÇÃO
No caso de suspeitas de dengue, analgésicos e 

antitérmicos (remédio para febre) à base de AAS (ácido 
acetilsalicílico, Aspirina®) não podem ser utilizados.

Cuidados
Não existe tratamento específi co, mas é preciso explicar para 

a comunidade como se prevenir da dengue. O AIS é uma pessoa 
muito importante nesse trabalho. É necessário identifi car todos 
os casos suspeitos e encaminhar esses casos para avaliação pelos 
outros profi ssionais da equipe de saúde. 

Uma das medidas mais importantes no controle do vetor é o 
cuidado com o lixo, especialmente recipientes e restos de alimentos 
que podem acumular água da chuva, servindo de criadouro para os 
mosquitos, tais como garrafas, potes plásticos, pneus velhos, casca 
de melancia, cuia ou de tracajá etc.

Já houve casos de dengue em sua aldeia? Caso positivo, as 
pessoas pegaram a doença na própria aldeia ou foi depois de 
visitar alguma cidade próxima?
Veja o filme abaixo e planeje com seus colegas uma campanha 
de combate à dengue em sua comunidade:
https://www.youtube.com/watch?v=DIL5ZKgQ69M

ATIVIDADE PROPOSTA

Atividades importantes que vocês devem realizar na 
comunidade:

• Identifi car os casos suspeitos de dengue e comunicar ao 
restante da equipe de saúde

• Acompanhar os casos de dengue, fi cando atento aos 
sinais de alerta

• Identifi car a presença de mosquitos nas casas das pes-
soas da comunidade e, quando isto ocorrer, comunicar 
aos demais membros da equipe de saúde

• Orientar a comunidade com relação ao risco de serem 
infectados pela dengue e as medidas de prevenção

• Orientar a comunidade sobre os cuidados com o lixo
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• Realizar todos os registros das informações em instru-
mento de registro estabelecido pelo seu local de traba-
lho, mantendo-o atualizado

• Planejar ações de educação em saúde, junto com a co-
munidade para eliminar os criadouros de insetos, como 
mutirões de limpeza, drenagem de poças de água para-
da, entre outras. 

Veja este fi lme, veja como o mosquito Aedes chegou ao Brasil.
https://www.youtube.com/watch?v=-zkg4hLZLwg

Procure neste site do Ministério da Saúde mais informações 
sobre a dengue e outras doenças.

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/publicacoes-svs
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_

epidemiologica_7ed.pdf

HANTAVIROSE

FIGURA 66: vírus transmissor da hantavirose

As hantaviroses são doenças zoonóticas agudas, causadas 
por vírus do gênero Hantavírus. Os diferentes tipos de hantavírus 
infectam espécies de ratos silvestres e domésticos.
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Doença zoonótica ou zoonose é uma doença que 
pode ocorre em animais vertebrados e esses animais 
podem transmitir a doença para os seres humanos.

Os primeiros casos de hantavirose no Brasil foram identifi cados 
em 1993, no interior de São Paulo. Dessa época até 2009 foram 
identifi cados mais de mil casos da doença. A maioria dos casos 
foi diagnosticada nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do 
País. A maioria das pessoas se infectou em áreas silvestres – 
aproximadamente metade dos casos aconteceu com pessoas 
ligadas a agricultura ou pecuária.

FIGURA 67: Rato silvestre, que pode ser transmissor da hantavirose. Fonte: 
Flagstaffotos.

Um risco para pegar a doença é ter contato com as fezes e urina 
de ratos ou outros animais roedores, o que pode acontecer na 
roça, no mato, dentro da casa das pessoas ou onde elas guardam 
sementes e alimentos. Condições ruins de moradia em áreas rurais 
também estão relacionadas à doença.

O desmatamento para atividades agrícolas e obras como 
estradas e hidrelétricas podem contribuir para a ocorrência de 
casos ou surtos de hantavirose.

Quando ocorre um aumento muito grande da população de 
ratos, eles saem à procura de outras fontes de alimento, destruindo 
plantações e buscando locais onde existam outros alimentos, 
principalmente grãos. Assim, alcançam as casas das pessoas ou 
locais de armazenamento de alimentos, o que acaba possibilitando 
a transmissão do hantavírus para o ser humano.
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Transmissão
A grande maioria das infecções no ser humano acontece por via 

aérea, pela aspiração de poeira contaminada com urina ou fezes de 
roedores contaminados.

FIGURA 68: Desenho elaborado durante o módulo de doenças endêmicas no 
curso de formação de AIS no médio, baixo e leste Xingu, mostrando a transmissão 
da hantavirose, na língua Ikpeng, para a ação educativa nas comunidades. Polo 
Diauarum, 2010. - Crédito: Projeto Xingu

Sintomas
O quadro clínico é, inicialmente, semelhante ao da maioria 

das infecções virais, com febre, mal-estar geral, dores pelo corpo, 
diarreia leve, que duram de um a seis dias. Depois vem a fase mais 
grave da doença, que ataca o coração e os pulmões. Nessa fase, 
o paciente apresenta dispneia (falta de ar), tosse seca, edemas 
(inchaço), hipotensão arterial (pressão baixa), podendo entrar em 
choque circulatório e morrer.  

O choque circulatório ocorre quando o coração não 
consegue bombear o sangue de maneira adequada para 
o corpo, assim, os órgãos e tecidos podem morrer por 
falta de oxigênio e nutrientes.
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O quadro clínico pode, às, vezes ser confundido com 
uma pneumonia grave. De maneira geral, a hipótese de 
hantavirose deveria ser suspeita em todo paciente febril, 
que resida, trabalhe ou mantenha atividades em área rural 
ou silvestre em que tenham sido relatados casos da doença.

Devemos pensar em hantavirose sempre que encontrarmos um 
caso de paciente que apresente febre acompanhada de sintomas 
e sinais de insufi ciência respiratória aguda de rápida evolução, 
principalmente se já existir registro de casos de hantavirose na 
região.

Cuidados
Não existe tratamento específi co. São utilizados apenas 

medicamentos para os sintomas e cuidados básicos.
A identifi cação rápida dos doentes é importante para tentar 

evitar as complicações da doença e a morte.

O que considerar caso suspeito: 
• Paciente com quadro viral, com febre acima de 38°C, mialgia 

(dor muscular) e cefaleia (dor de cabeça), e sinais e sintomas 
de insufi ciência respiratória aguda de causa não determina-
da, na primeira semana da doença – história compatível com 
regiões endêmicas para essa doença.

• Paciente com enfermidade aguda, apresentando quadro de in-
sufi ciência respiratória aguda, com evolução para o óbito na 
primeira semana da doença.

• Paciente com quadro viral (febre acima de 38°C, mialgia e ce-
faleia) que tenha sido exposto a uma situação de risco, rela-
cionada ou não a casos confi rmados de hantavirose.

Prevenção
É importante guardar de maneira adequada os alimentos, 

especialmente os grãos e sementes, evitando deixá-los expostos 
ou destampados, o que pode atrair ratos. O cuidado com o lixo 
é importante para diminuir a disponibilidade de alimentos e 
esconderijos para os ratos.

É importante também sempre passar um pano úmido ou mesmo 
jogar água no chão antes de varrer estes depósitos ou lugares que 
armazenam comida. Assim evitamos que a poeira contaminada 
com o vírus levante e as pessoas aspirem e se contaminem.
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FIGURA 69: Atividade realizada durante o módulo de doenças endêmicas do 
curso de formação AIS no médio, baixo e leste Xingu, Polo Diauarum, 2010 - 
Crédito: Projeto Xingu

FIGURA 70: Desenho realizado em atividade educativa do módulo de doenças 
endêmicas do curso de formação de AIS no médio, baixo e leste Xingu, Polo 
Diauarum, 2010 - Crédito: Projeto Xingu
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Leia a notícia: 
Saúde alerta para as ocorrências da Hantavirose em MT

ATIVIDADE PROPOSTA

A Hantavirose é uma doença provocada pelo rato silvestre e que vive em área rural, 
principalmente em plantações de grãos e cana de açúcar. Esses ratos silvestres 
eliminam o vírus da Hantavirose pela urina, fezes e saliva. A contaminação ao homem 
acontece quando se inspira a poeira desses locais infectados. A Secretaria de Estado 
de Saúde registrou até a presente data (14.07), deste ano de 2010, a notificação de 15 
casos confirmados por Hantavirose em Mato Grosso e 01 caso de óbito notificado nos 
municípios de Tangará da Serra está sendo investigado para comprovação ou não da 
doença. Os municípios que tiveram a notificação dos casos confirmados foram: Tangará 
da Serra, Sinop, Diamantino e Peixoto de Azevedo. Com relação aos óbitos registrados 
em 2010, o total é de 03 casos. Os municípios foram: Feliz Natal, Peixoto de Azevedo 
e Nortelândia.”
Notícia extraída de http://www.gespnews.com.br/noticia/saude-alerta-para-as-
ocorrencias-da-hantavirose-em-mt
1. Depois do que você estudou, o que pensa sobre esta notícia de jornal?
2. Você sabe se na região de sua aldeia, ou no município em que sua aldeia se localiza 
já foram encontrados casos dessa doença?
3. Procure fazer junto com a sua equipe de saúde o planejamento de uma ação educativa 
sobre esta doença em seu território ou comunidade. Faça um relatório desta atividade e 
apresente em sala de aula.

Atividades importantes que vocês devem realizar na 
comunidade:

• Identifi car os casos suspeitos de hantavirose e comuni-
car ao restante da equipe de saúde

• Orientar a comunidade com relação ao risco de serem 
infectados pela hantavirose e as medidas de prevenção

• Realizar todos os registros das informações em instru-
mento de registro estabelecido pelo seu local de traba-
lho, mantendo-o atualizado.
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ONCOCERCOSE
A oncocercose é uma doença causada pelo parasita Onchocerca 

volvulus, que é pequeno e fi no como um fi o de cabelo, conhecido 
como microfi lária. A oncocercose também é conhecida como 
“cegueira dos rios” ou “mal do garimpeiro”, doença de Robles, 
volvulose, erisipela da costa e mal morado. É um problema de 
saúde principalmente na África, onde as pessoas sofrem muito 
com a doença. 

A oncocercose surgiu no Brasil na Região Norte e, atualmente, 
é onde ocorre com maior ocorrência, principalmente nos estados 
de Roraima e Amazonas, especialmente entre os povos indígenas e 
ribeirinhos da região, por viverem mais próximos dos rios. 

Esta doença pode iniciar com coceira na pele, conjuntivite e 
edema da pálpebra, além do aparecimento de nódulos subcutâneos 
(sob a pele) fi brosos (duros), que são percebidos sobre superfícies 
ósseas, por todo o corpo, por exemplo, nos ombros, membros 
inferiores, pelve e cabeça. 

A transmissão acontece pela picada da mosca negra (Simulium 
damnosus), ou simulídeo, conhecido como “pium” ou “borrachudo”, 
que se prolifera em rios e córregos. O maior problema da 
oncocercose é a cegueira que ela causa.

FIGURA 71: olho 
de pessoa com 
oncocercose - 
Crédito: Portal 
Lookfordiagnosis.com

Ciclo de transmissão 
A transmissão acontece pela picada da mosca negra, Simulium 

damnosus (“borrachudo” ou “pium”), que é o vetor do Onchocerca 
volvulus, parasita causador da oncocercose. 
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Quando esta mosca pica uma pessoa infectada (hospedeiro), 
ela suga as microfi lárias (parasita Onchocerca volvulus) junto com o 
sangue. Dentro do corpo da mosca, as microfi lárias se transformam 
em formas infecciosas.

A mosca que está com o parasita da oncocercose, pica uma 
pessoa sadia e assim transmite a doença. 

FIGURA 72: Mosquito 
conhecido como pium ou 
borrachudo(transmissor 
da oncocercose). 
Foto: Fritz Geller.

FIGURA 73: Ciclo de transmissão da oncocercose. Fonte: adaptado de Nature Reviews
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Os sinais e sintomas da oncocercose podem aparecer até um ano 
após a infecção. Os primeiros sinais que aparecem são formações 
de nódulos indolores (que não doem) pelo corpo. Nestes nódulos 
são encontrados parasitas da oncocercose, que acabam produzindo 
novos parasitas que voltam a circular pelo corpo, surgindo sintomas 
mais sérios. 

Quando os parasitas se espalham pela corrente sanguínea 
causam prurido (coceira) e exantemas (manchas) na pele, levando 
à perda de elasticidade da pele, regiões despigmentadas (sem cor), 
infl amação dos linfonodos (ínguas, gânglios) e febre. 

As microfi lárias podem migrar para o olho, causando conjuntivite 
e fotofobia (difi culdade de enxergar com presença de luz), podendo 
levar à cegueira completa nos dois olhos. 

1. Você já viu casos desta doença na sua comunidade? 
2. As pessoas da comunidade, principalmente os mais velhos, 
conhecem a história dessa doença?
3. Você conhece outras doenças que são transmitidas por 
vetores?

ATIVIDADE PROPOSTA

Diagnóstico
A suspeita clínica parte do exame físico aliada à história 

epidemiológica do caso. O diagnóstico específi co é feito pela 
identifi cação do verme adulto ou microfi lárias por meio de biópsia 
do nódulo ou pele, punção por agulha e aspiração do nódulo em 
exame oftalmoscópico e outros exames.

Sempre devemos pensar na oncocercose quando aparecerem 
sinais e sintomas semelhantes aos que colocamos aqui, 
especialmente se a pessoa morar, ou já tiver morado, em locais ou 
regiões onde já se sabe que a oncocercose existe.

A oncocercose pode ser tratada e tem cura, mas o tratamento é 
longo, pois a pessoa deve tomar o medicamento de 6 em 6 meses 
ou uma vez por ano, durante 10 anos. É uma tarefa bastante difícil 
para os povos indígenas que mudam de aldeia, estado ou país com 
uma frequência bastante grande. Além de tomar o remédio, pode 
ser necessário tratamento cirúrgico para retirada dos nódulos.

Medidas de Controle
Gerais:
Uso de mosquiteiros e repelentes (óleos naturais ou outras 

medidas que a comunidade já conheça), além da utilização de 
roupas que cubram a maior parte do corpo.
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Específi cas:
• Identifi car os pacientes suspeitos, para possibilitar o diagnós-

tico e o tratamento rápido.
• Monitoramento do tratamento e da situação dos casos, acom-

panhar se estão aumentando ou se estão sendo controlados, 
verifi cando se as medidas de controle estão tendo resultado 
positivo.

• Articulação com setor de endemias, para organizar estraté-
gias de controle do vetor, como a utilização de inseticidas.

• Ações educativas de prevenção e controle da oncocercose. 

É importante lembrar que o paciente não precisa fi car isolado.

Atividades importantes que vocês devem realizar na 
comunidade:

• Identifi car pessoas que estejam com nódulos pelo corpo 
e comunicar aos demais membros da equipe de saúde

• Acompanhar os pacientes em tratamento e orientá-los 
a concluir o tratamento. Como é um tratamento longo, 
é muito importante que você acompanhe este paciente 
e o oriente sempre que ele for mudar de aldeia para que 
não abandone o tratamento

• Mobilizar a comunidade e orientá-la a adotar medidas 
para prevenção da oncocercose, evitando o contato 
com o vetor (“pium” ou “borrachudo”), usando mosqui-
teiro, repelentes (óleos naturais ou as medidas que a 
comunidade já conheça) e roupas que cubram a maior 
parte do corpo

• O tratamento para toda população das áreas endêmi-
cas também é utilizado como medidas de controle, as-
sim como o uso de inseticidas

• Realizar busca de casos na comunidade
• Registrar os casos confi rmados em instrumento de re-

gistro estabelecido pela local do seu trabalho
• Acompanhar os demais profi ssionais da equipe de saú-

de nas visitas de controle de casos e monitoramento do 
tratamento

• Desenvolver ações educativas e de mobilização da co-
munidade para a prevenção e controle da oncocercose 
em sua área de abrangência.
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TRACOMA
Tracoma é uma doença que acontece na conjuntiva ocular e na 

córnea, causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. Esta doença 
é considerada a principal causa de cegueira evitável do mundo, 
sendo um grande problema para os indígenas de algumas regiões 
do Brasil.

FIGURA 74: As partes internas que compõem o olho dos seres humanos

FIGURA 75: A parte externa do olho humano
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FIGURA 76: Olho com sintomas da tracoma. Foto: Portal Lookfordiagnosis.com.

FIGURA 77: localização da córnea

Esta doença pode começar muito parecida com a conjuntivite: 
a pessoa fi ca com o olho avermelhado, com muitas lágrimas, 
sensação de corpo estranho no olho, fotofobia (sensibilidade à 
luz), prurido e secreção purulenta em pequena quantidade. Esta 
infl amação pode evoluir para a pálpebra superior. 

O principal problema desta doença está na cicatrização, pois 
a pessoa pode fi car com algumas sequelas: a triquíase, quando 
os cílios – pelos das pálpebras – se curvam para dentro do olho, 
tocando a conjuntiva e a córnea, e o entrópio, que é a deformação 
interna da pálpebra. Quando os cílios fi cam em posição anormal, 
encostando na córnea, produzem úlceras (feridas) e opacidade, 
podendo levar à perda da visão.

Um profi ssional de saúde capacitado consegue fazer o 
diagnóstico desta doença através de um exame do olho, observando 
as pálpebras, os cílios, a conjuntiva e a córnea.
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1. Você já viu esta doença acontecer na sua comunidade? Se sim, 
conte como foi a evolução dos casos.
2. No conhecimento do seu povo existe alguma explicação para 
essa doença?

ATIVIDADE PROPOSTA

A transmissão dessa doença é de um olho para o outro, através 
das mãos contaminadas ou através de objetos (toalhas, fraldas de 
pano, lenços, lençóis e/ou fronhas). Alguns insetos como a mosca 
doméstica (Musca domestica) e a mosca lambe-olhos (Hippelates 
sp.) também podem transmitir, ao pousar em um olho doente e 
depois pousar em um olho sadio. 

As condições sanitárias e de higiene ruins facilitam que a 
doença se espalhe. O tratamento é importante, tem o objetivo de 
curar a infecção e interromper a transmissão. Podem ser usados 
vários tipos de antibióticos de uso local, como colírios ou pomadas 
oftalmológicas ou, dependendo do caso, o tratamento pode 
ser sistêmico, via oral ou injetável. Nos casos com sequelas nas 
pálpebras (triquíase ou entrópio) pode ser necessário o tratamento 
cirúrgico. Às vezes, pode ser necessário tratar toda a comunidade, 
toda a família ou só o doente, isto irá depender da gravidade da 
doença, do número de casos e de como ela está sendo transmitida 
naquela população.

Todos os pacientes com esta doença devem ser acompanhados 
aos 6 e aos 12 meses após o início do tratamento, quando 
apresentam cicatrizes (sequelas). Esses pacientes sempre serão 
considerados casos de tracoma e devem permanecer nos registros 
da equipe de saúde para a vigilância e acompanhamento. 

Você, que é agente de saúde da comunidade, deve sempre 
estar atento aos pacientes que apresentam história prolongada de 
conjuntivites ou reclamam de sintomas oculares de longa duração 
como prurido, fotofobia (difi culdade para enxergar quando está no 
sol ou na luz), entre outros problemas. 

Todas as pessoas que convivem com o doente, que chamamos 
de comunicantes, devem ser examinadas e acompanhadas, pois 
são pessoas que podem vir a desenvolver a doença.

Sempre que houver um caso suspeito na sua comunidade, 
sua equipe de saúde deve ser informada, o diagnóstico deve ser 
confi rmado e o caso registrado, assim como os seus contatos, 
conforme a rotina no seu trabalho.
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Não é comum a existência de casos de tracoma 
isolados. Um caso diagnosticado deve ser acompanhado 
de investigação dos seus comunicantes.

Medidas de Controle
Gerais
As áreas endêmicas para tracoma geralmente apresentam 

condições ruins de saneamento e higiene, o que contribui para 
a manutenção de elevado número de casos. Assim, a melhoria 
sanitária domiciliar e do abastecimento de água são ações 
importantes no controle da doença.

Medidas de higiene individual, como lavar o rosto e as mãos com 
frequência e mantê-los sempre limpos, também são importantes.

O cuidado com o lixo e fezes é importante para reduzir o número 
de insetos, especialmente as moscas que podem atuar como 
vetores.

Específi cas
• Busca ativa de casos de tracoma e comunicantes (pessoas 

que tiveram contato com doentes) e tratamento precoce, jun-
to com o monitoramento do tratamento dos casos.

• Ações educativas destinadas à promoção da saúde, preven-
ção e controle da doença.

É importante lembrar que o paciente não precisa fi car isolado.

Atividades importantes que vocês devem realizar na 
comunidade:

• Identifi car pessoas que estejam com os cílios em dire-
ção anormal, que tocam a conjuntiva, a córnea e o glo-
bo ocular

• Identifi car pessoas com sinais e sintomas como lacri-
mejamento, sensação de corpo estranho no olho, pru-
rido, discreta fotofobia (sensibilidade à luz) e secreção 
purulenta

• Comunicar a sua equipe de saúde sobre esses casos
• Acompanhar os pacientes em tratamento e orientá-los 

quanto à importância de sua conclusão
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• Orientar os pacientes quanto à necessidade de adotar 
medidas para prevenção do tracoma, como lavar o rosto 
várias vezes ao dia, evitar dormir em camas ou redes com 
várias pessoas e compartilhar roupas, lençóis, travessei-
ros e toalhas

• Realizar busca de casos, após a notifi cação do primeiro 
caso, em casas, escolas e outros espaços de convivência 
da comunidade

• Registrar os casos confi rmados, em instrumento de regis-
tro, estabelecido pelo seu local de trabalho

• Acompanhar os demais profi ssionais da equipe de saúde 
nas visitas de controle de casos positivos após o trata-
mento, para avaliação da sua evolução:

- 1ª visita de controle do caso - deve ser realizada após 6 
(seis) meses do início do tratamento.

- 2ª visita de controle do caso - deve ser realizada após 12 
(doze) meses do início do tratamento.

• Desenvolver ações educativas e de mobilização da comu-
nidade para promoção da saúde, prevenção e controle do 
tracoma em sua área.

• Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas sim-
ples de higiene, especialmente orientar a lavagem fre-
quente do rosto das crianças e a melhorias de hábitos no 
cuidado com o corpo e das condições sanitárias e am-
bientais. 

DOENÇA DE CHAGAS
A doença de Chagas é causada pelo protozoário fl agelado 

Trypanosoma cruzi. A doença apresenta duas fases clínicas: uma 
aguda, que nem sempre é percebida, e posteriormente a fase 
crônica. 

No Brasil, atualmente a maioria dos casos é de formas crônicas 
a partir da transmissão por um vetor. No entanto, nos últimos 
anos, a ocorrência de casos agudos da doença de Chagas tem sido 
observada em diferentes estados, principalmente na Amazônia 
Legal.

No sangue dos animais vertebrados, o Trypanosoma cruzi vive 
na forma chamada tripomastigota (veja a foto), que é móvel. 
Quando o parasita se instala nos tecidos, ele assume uma outra 
forma, chamada de amastigota. No tubo digestivo dos insetos 
vetores ocorre uma transformação do parasita, dando origem às 
formas infectantes que são eliminadas nas fezes do inseto.
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FIGURA 78: locais de grande presença da doença de Chagas no Brasil

FIGURA 79: Trypanosoma Cruzi – formas tripomastigotas - Crédito: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul
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Transmissão
A transmissão do Trypanosoma cruzi para o homem ocorre por 

meio de vetores – os insetos triatomíneos, que são conhecidos 
como “barbeiro’, “chupança”, “procotó” e “bicho de parede”. 
Porém, esses insetos apenas transmitem o parasita se estiverem 
infectados. Isso acontece quando eles se alimentam de um 
hospedeiro contaminado. Ou seja, se os mamíferos (pessoas e 
animais) de um determinado local ou região apresentarem altas 
taxas de infecção por T. cruzi é grande a chance do vetor se infectar 
e, portanto, infectar outro mamífero, incluindo os seres humanos. 

FIGURA 80: Triatomíneos, conhecidos como “barbeiros” - Crédito: 
Divulgação - CPqRR/Fiocruz Minas

Vários mamíferos silvestres, como tatus, gambás e pequenos 
roedores podem servir de reservatório para o Tripanossoma 
Cruzi e são fontes de infecção para os barbeiros. Especialmente 
em lugares em que o homem produz desequilíbrios ecológicos 
(desmatamentos, queimadas) os barbeiros, que normalmente 
vivem na mata, acabam invadindo as casas, onde podem contaminar 
as pessoas e animais domésticos, como cães e gatos.

O Tripanossoma é transmitido quando o inseto se alimenta 
do sangue de um animal ou pessoa. Quando ele termina de se 
alimentar, ele defeca (faz cocô), eliminando protozoários nas fezes 
que, em contato com o local da picada, podem infectar a pessoa.

A doença de Chagas também pode ser transmitida por transfusão 
sanguínea ou durante a gravidez, de mãe para fi lho.
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Sintomas
Logo após a infecção, é difícil a pessoa apresentar sintomas. 

Quando aparecem, os sintomas são uma forte reação no local da 
picada e febre alta. Este período é conhecido como fase aguda, mas 
são raros os diagnósticos feitos neste momento.

Quando não é feito o diagnóstico na fase aguda, a doença pode 
evoluir para a forma crônica. Nessa fase, tripanossomos instalam-
se nos músculos humanos, em especial no coração e aparelho 
digestivo.

Quando atinge as fi bras musculares do coração, o parasita vai 
se multiplicando e atrapalha o trabalho do coração. Ao longo do 
tempo provocam insufi ciência cardíaca, quando o coração perde a 
força e não consegue bombear o sangue adequadamente, podendo 
levar à morte da pessoa. Essa doença pode levar à arritmia cardíaca, 
quando o coração bate fora do ritmo certo e também pode levar 
à morte. Atingindo o esôfago e o intestino grosso pode provocar 
difi culdades para engolir os alimentos ou evacuar, levando muitas 
vezes à obstrução intestinal.

FIGURA 81: ciclo de transmissão da doença de Chagas. Fonte: adaptado de CDC.
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Diagnóstico e tratamento
Justamente por não ter muitos sintomas na fase aguda, o 

diagnóstico nesta fase é raro, por isso nas áreas em que a doença é 
endêmica devemos sempre ter muita atenção com pacientes com 
febre, especialmente se houver história de contato com barbeiros. 
Nesta fase, o parasita pode ser encontrado no sangue das pessoas 
infectadas e isso confi rma o diagnóstico. Na fase aguda é que os 
medicamentos dão melhor resultado.

Na fase crônica são necessários exames de sangue específi cos 
para a confi rmação do diagnóstico. Muitas vezes, a pessoa 
apresenta problemas de palpitação ou sintomas de insufi ciência 
cardíaca e os exames confi rmam a doença. Outras vezes, a pessoa 
fala que não consegue defecar, tem difi culdade de evacuar, e aí se 
consegue fazer o exame e confi rmar a doença. Nesta fase, grande 
parte do tratamento tem como objetivo diminuir os prejuízos 
causados pela doença no organismo. As chances de cura são muito 
pequenas.

Prevenção
A prevenção é fundamental na doença de Chagas, uma vez que 

o diagnóstico na fase aguda é difícil e as chances de cura na fase 
crônica são muito pequenas.

Medidas gerais
Melhorar as condições de saneamento, afastar os animais 

das casas, fazer a limpeza frequente das casas e lugares onde se 
guardam lenha ou outras coisas, de palhas e roupas.

Medidas específi cas
- O foco é o combate ao vetor, o barbeiro.
- Cuidados com a organização e limpeza das casas ajudam a 

diminuir esconderijos para o barbeiro.
- Em áreas endêmicas, a pulverização periódica das casas é uma 

medida importante!

Existem casos desta doença em sua comunidade? Conte algum 
caso que você acompanhou. Veja esta história contada pelo 
desenho e converse com seus colegas sobre as semelhanças e 
diferenças que aparecem no desenho e na sua aldeia. 
https://www.youtube.com/watch?v=GMcUAmXfB1k
Faça o planejamento de uma ação educativa sobre esta doença 
em sua comunidade.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Fonte: Sistema de Informação do Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose – SISPCE/SVS/MS.

Atividades importantes que vocês devem realizar na comunidade:
• Identifi car os casos suspeitos de doença de Chagas e comunicar ao res-

tante da equipe de saúde
• Identifi car a presença de barbeiros nas casas das pessoas da comuni-

dade e, quando isto ocorrer, comunicar aos demais membros da equipe 
de saúde

• Orientar a comunidade sobre o risco de serem infectados pela doença 
de Chagas e as medidas de prevenção

• Orientar a comunidade sobre a importância do tratamento correto da 
doença

• Orientar a comunidade sobre a limpeza e a organização das casas para 
diminuir os esconderijos dos barbeiros

• Realizar todos os registros das informações em instrumento estabele-
cido pelo seu local de trabalho, mantendo-o atualizado.

ESQUISTOSSOMOSE
A esquistossomose é uma doença parasitária provocada pelo 

parasita do gênero Schistosoma. No começo pode não aparecer 
nenhum sintoma da doença e, com o tempo, a esquistossomose 
pode evoluir para formas muito graves. É também conhecida 
como, “xistose”, “xistosa” “xistosomose”, “doença dos caramujos”, 
“barriga d’água” e “doença de Manson Pirajá da Silva”.

FIGURA 82: 
distribuição da 
esquistossomose 
no Brasil 
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Atualmente, a maior ocorrência de esquistossomose no Brasil 
está localizada em estados da região Nordeste e áreas de Minas 
Gerais e Espírito Santo. Geralmente acontece em locais com 
condições de saneamento bastante ruins.

É uma doença de veiculação hídrica, quer dizer, a transmissão 
acontece pela água. A pessoa pode ter esquistossomose quando 
entra em contato com águas onde existem caramujos, que são os 
vetores da doença.

Vamos entender um pouco da vida deste parasita e de como 
acontece a transmissão. 

A imagem abaixo mostra a transmissão do Schistosoma e como 
acontece a doença:

FIGURA 83: ciclo de transmissão da esquistosomosse
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Quando as cercárias penetram a nossa pele é comum não 
sentirmos nada, mas às vezes pode acontecer uma dermatite 
(infl amação na pele), que começa com forte coceira, seguida de 
infl amação local, parecida com picadas de insetos. Por isso, as 
lagoas onde a transmissão do verme acontece são popularmente 
conhecidas como lagoas de coceira. 

Cerca de um a dois meses após a contaminação podem aparecer 
sintomas, como febre, dor de cabeça, anorexia (falta de apetite), 
náusea, astenia (fraqueza), mialgias (dor no corpo), tosse e diarreia, 
que caracterizam a doença esquistossomose na forma aguda.

Enquanto estes vermes estão no corpo da pessoa, o que pode 
acontecer durante muitos anos, eles vão aos poucos obstruindo 
(fechando) os vasos sanguíneos do fígado, o que pode provocar 
a morte do fígado e também podem perfurar o nosso intestino, 
provocando sangramentos. 

Quando isto acontece, a doença evolui para uma forma crônica, 
que pode levar ao acúmulo de muito líquido dentro da barriga, 
que chamamos de ascite, por isso o nome “barriga-d’água”. A 
barriga do doente fi ca muito grande devido ao acúmulo de água 
nos tecidos, além do crescimento do fígado e do baço.

Sempre que houver um caso suspeito na sua comunidade, a 
equipe de saúde deve ser informada. Vocês devem fazer o registro 
do caso e das pessoas que estão em contato com o doente, 
conforme a rotina em seu trabalho.

O diagnóstico da doença deve ser clínico, laboratorial e 
epidemiológico. Pode ser feito pela avaliação clínica e com exames 
laboratoriais (exame de fezes) e de imagem, como a ultrassonografi a, 
por exemplo. Além de avaliar, de forma detalhada, todo o local de 
moradia do paciente para identifi car se possui caramujos.

1. Esta doença acontece na sua comunidade? Você já acompanhou 
algum caso? Conte como foi a evolução da doença.
2. O que você acha parecido com outras verminoses que você já 
estudou? E o que é diferente?
3. Seu povo já conhecia essa doença? Costumam utilizar algum 
tratamento tradicional? Se utilizam, como é?

ATIVIDADE PROPOSTA
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Medidas de Controle
Geral: Evitar locais que possam estar contaminados para banhos, 

lavagem de roupas, pescarias etc.

Específi cas:
1 - Tratamento dos doentes e dos contatos confi rmados com medi-

camentos específi cos, de modo a eliminar os focos de dispersão 
dos ovos.

2 - Medidas de saneamento básico, com a instalação de fossas e 
rede de esgotos, na tentativa de evitar que fezes contaminadas 
atinjam diretamente a água.

3 - Combate aos caramujos com o uso de venenos e, o mais indi-
cado, por meio de técnicas de controle biológico, por exemplo, o 
uso de peixes que comem ovos e fi lhotes.

4 - Educação sanitária, com informações às comunidades sobre 
a importância da utilização de fossas e destino adequado das 
fezes.

5 - Cuidado pessoal, evitando o contato com lagoas, rios, córregos 
e outros locais onde existam caramujos e chances de contami-
nação.

Atividades importantes que vocês devem realizar na 
comunidade:

• Identifi car as pessoas que estejam com sinais e sinto-
mas suspeitos de esquistossomose e comunicar sua 
equipe de saúde para diagnóstico e tratamento

• Supervisionar a tomada em dose única da medicação 
para esquistossomose, quando indicada

• Fazer o monitoramento dos prazos de agendamento 
para realização dos exames de controle de cura, que é 
a realização de três exames de fezes em dias seguidos, 
após o quarto mês de tratamento

• Investigar a existência de casos nas famílias e comuni-
dade, a partir do caso confi rmado por meio do exame 
parasitológico de fezes, conforme planejamento e pro-
gramação do seu serviço de saúde

• Registrar os casos confi rmados em instrumento de re-
gistro estabelecido pelo seu local de trabalho

• Realizar a distribuição de recipientes de coleta de ma-
terial para exame parasitológico de fezes
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• Realizar ações de educação em saúde e de mobilização 
social para garantir melhorias de saneamento ambiental

• Atuar junto à comunidade informando os moradores so-
bre a doença – seus sintomas, riscos e o agente trans-
missor

• Orientar a população sobre a forma de evitar locais que 
possam oferecer risco para a formação de criadouros de 
caramujos

• Promover reuniões com a comunidade para juntos cons-
truírem estratégias de enfrentamento com ações de pre-
venção e controle da esquistossomose

• Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas sim-
ples de manejo ambiental para o controle de caramujos, 
hospedeiros intermediários do Schistosoma mansoni

• Comunicar sua equipe de saúde da existência de cria-
douros de caramujos.

PARA SABER MAIS
http://www.parasitologiaclinica.ufsc.br/index.php/

info/conteudo/
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