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PREFÁCIO

No nosso dia-a-dia estamos rodeados de parasitas 
(seres que vivem à custa de outros) que podem afectar 
gravemente a nossa saúde e por isso é preciso prevenir. 
Eles alojam-se no organismo, causando prejuízos para 
a saúde. São transmitidas por meio do contacto directo 
com solo contaminado com ovos ou larvas dos parasitas. 

Estas infecções são classificadas pela Organização 
Mundial da Saúde como doenças negligenciadas. 
No mundo, cerca de 25% da população (1 em cada 
4 pessoas) podem ser atingidas por parasitoses, 
acometendo populações que vivem em áreas rurais 
e periféricas dos países em vias de desenvolvimento 
onde o saneamento básico é precário, deficit de água 
potável, sendo mais frequentes na infância.

A presente cartilha é um instrumento importante 
que servirá para educar as crianças em idade escolar 
sobre formas de transmissão, prevenção de diferentes 
espécies de parasitas e suas consequências na saúde 
da criança. Não tivemos a intenção de fazer um 
trabalho exaustivo mas sim, abordar as situações mais 
frequentes.

Considerando as características do grupo alvo, a cartilha 
foi desenvolvida num formato de contos, poemas, 
músicas, para despertar o interesse das crianças e 
apoiar os professores e educadores na transmissão das 
mensagens.

Foi elaborada por técnicos da Direcção Nacional de 
Saúde Pública, com outras participações externas para 
questões mais específicas (as histórias, etc..).

As denominações utilizadas nesta publicação e 
apresentação do material não têm nenhuma intenção 
pejorativa. Queríamos apenas transmitir os nomes 
vulgares pelos quais determinadas entidades são 
denominadas.

A Direcção Nacional de Saúde Pública tomou todas as 
precauções para verificar a informação contida nesta 
publicação. No entanto, no caso  de existirem falhas, 
elas serão corrigidas numa próxima edição. 

O  material impresso deve ser  distribuído de forma 
gratuita, isto é sem fins lucrativos.

Directora Nacional de Saúde Pública
DNSP

Gestora de Operações do PFSS

Dra. Fernanda InglêsDra. Helga Reis Freitas
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Na natureza existem permanentes misturas 
(interacções) entre os seres vivos. Essas 

permanentes misturas, buscam o equilíbrio entre as 
espécies e com o meio que os cercam permitindo que 
o planeta tenha vida. Ao falar dos parasitas no meio 
ambiente, não podemos deixar de falar da saúde 
ambiental, que é o processo que avalia, corrige e 
controla os factores ambientais, que podem influenciar 
negativamente a saúde das pessoas. 

As doenças parasitárias são consequências das várias 
mudanças ambientais, mas possuem associação íntima 
com o comportamento humano, podendo este actuar 
como preventivo ou transmissor. 

No caso especial das crianças, estas fazem parte do 
grupo mais exposto devido ao hábito de brincar com 
areia (solo) e hábitos precários de higiene. 

UMA FORMA FREQUENTE  DE APANHAR PARASITAS

Moscas

Fonte: MINISTÉRIO DO AMBIENTE apud STLCE  (Bangladesh 1998 - Kamal Kar). 
Abordagem Integrada para Alcançar e Manter o Estatuto de Livre do Fecalismo ao Céu Aberto (SDAL)

Fezes com 
ovos de 

lombrigas

Uma mosca tem 6 patas. Cada pata transporta 
50 mg de fezes; 

3 refeições diárias = 4,5g de fezes por dia;
Total de fezes ingeridas num ano 

é de 1,6 kg.

Comida

Boca

SITUAÇÃO DOS PARASITAS 

Eles existem no mundo e as pessoas podem ser atingidas 
por parasitoses. Transmitem-se principalmente pela via 
oral (boca), e a fecal (fezes). As populações que vivem 
em áreas onde o saneamento básico é precário, e não 
há água potável, estão mais expostas a esses parasitas. 
Em Angola, elas atingem principalmente as crianças 
mais pequenas. 

Existem vários tipos de parasitas ou lombrigas, dentre 
os quais falaremos apenas de algumas como: Áscaris, 
Tricocéfalos, Ténias, etc... Os parasitas mais frequentes 
em Angola são: Ascaris  (Lombrigas ou bichas); 
Ancilostoma; Estrongiloide; Oxiuríase (Maculo).

INTRODUÇÃO
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Boca

Mão sujas

Origem do
Problema

Comida

Higiene:
Lavagem das mãos

Água de 
beber Tratamento 

da água

Moscas

Terra

Água do Rio

UM GRANDE PERIGO

Fonte: MINISTÉRIO DO AMBIENTE apud STLCE  (Bangladesh 1998 - Kamal Kar). 
Abordagem Integrada para Alcançar e Manter o Estatuto de Livre do Fecalismo ao Céu Aberto (SDAL)

Fonte: MINISTÉRIO DO AMBIENTE apud STLCE  (Bangladesh 1998 - Kamal Kar). 
Abordagem Integrada para Alcançar e Manter o Estatuto de Livre do Fecalismo ao Céu Aberto (SDAL)

Fonte: Adequado de: MINISTÉRIO DO AMBIENTE apud STLCE  (Bangladesh 1998 - Kamal Kar). 
Abordagem Integrada para Alcançar e Manter o Estatuto de Livre do Fecalismo ao Céu Aberto (SDAL)

Boca

Boca

Como passam as doenças pelas fezes  (Cólera, Diarreia,  Febre 
Tifóide, Parasitas) de uma pessoa com os micróbios para outra ?

Mão sujas

Comida

Água de 
beber

Moscas

Terra

Água do Rio

MEDIDAS 

Água, Higiene e Saneamento.
Colocar os animais nos locais próprios; eliminação 
correcta  do lixo e excrementos (fezes); limpeza do meio  
e aproveitamento, reciclagem e  valorização de resíduos.

Água potável e Saneamento Básico
Vantagens da Informação, Água potável, Higiene e

Saneamento (limpeza)

Trabalhemos 
para 

informar 
e educar; 
ter boa 

água e em 
quantidade; 

limpeza 
e destino 
correctos 
dos lixos.

Contribui para o 
combate à fome 

e Pobreza

Aumenta o acesso 
das Crianças à  

Escola

Reduz a 
desigualdade entre

Rapazes e Raparigas

Reduz as mortes 
de Crianças 

Prevenção de 
doenças: bichas,
cólera, diarreias,  

malária, etc...Saneamento 
melhorado latrina
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AMEBÍASE

Amebíase conhecida também como disenteria amebiana 
é uma doença parasitária. Pessoas de qualquer idade 
podem apanhar(adquirir) esse parasita.

A Amebíase adquire-se pelo consumo de água e 
alimentos contaminados pelos quistos da ameba (o 
micróbio que transmite a doença). Normalmente os 
quistos causadores da amebíase são encontrados nas 
fezes de pessoas com o micróbio e no solo (areia).

A maioria dos casos acontece em países menos 
desenvolvidos, onde quase não há condições de higiene 
e saneamento básico (água e esgoto) que facilita a 
multiplicação do parasita.

 Os principais sintomas da amebíase são:

• Fezes moles com ” ranho “(muco)  
• Diarreia com ranho e sangue                                                 
• Cólicas intestinais
• Falsas vontades (vontade de fazer cocó e não sai)
• Excesso de gases

Para evitar a amebíase  devemos  melhorar os hábitos 
de higiene, o saneamento básico(tratamento de água 
e esgoto), lavar bem as mãos com água e sabão antes 
das refeições e após usar a sanita ou latrina, lavar bem 
os alimentos (frutas, verduras e legumes), beber água 
fervida ou desinfectada com lixívia. 

O micróbio que causa a doença.

Devido à falta de noções
de higiene, as crianças
são as  mais afectadas.
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ASCARIS  (LOMBRIGAS)

Numa linda manhã,  Maria acabava de deixar a  sua filha  
na escola. Quando ia entrando em casa ouviu a  vizinha 
aos gritos

Maria - O que foi ? 
Vizinha – (muito assustada) a minha filha está a deitar  
lombrigas pelo  nariz!  Nunca vi isso, só costumo a ver a 
sair  nas fezes. Mas, o que  causa isso?

Maria - Calma o que ela tem são Áscaris  também 
conhecidos por lombrigas. É uma doença causada por um 
parasita chamado Áscaris Lumbricoides. Algumas vezes, 
essas lombrigas podem ser expulsas pela boca, nariz e 
fezes. Vivem no intestino e consomem os alimentos que 
as crianças ingerem. Desta forma interferem na nutrição 
das mesmas.  

Vizinha - Ascar… (tentava repetir o  nome ) nome 
complicado, mais como se apanha?

Maria - As lombrigas são transmitidas quando as pessoas 
comem alimentos ou bebem água contaminada, quando 
as pessoas levam as mãos ou dedos sujos contaminados 
à boca, ao consumir frutas ou verduras contaminadas 
cruas e mal cozidas. A pessoa contaminada pode 
ter vómitos, tosse, febre, dores de barriga, a criança 
desenvolve pouco, e aqui no nosso bairro temos que 
ter muito mais cuidados: não temos água potável, as 
casas de banho são essas (apontando para sua latrina 
e a pequena lixeira cheia de moscas ). Aqui temos muito 
mais riscos de infestação por parasitas.

Vizinha - Maria,  disseste muito bem! Temos mais riscos 
e assim fazemos como? Tu consegues desinfectar a 
água (um pouco irónica e desapontada)?

Maria - Não. Mas consigo cumprir com as medidas de 
prevenção: lavarem sempre as mãos antes de tocarem 
nos alimentos e depois de saírem da latrina. Eu lavo 
muito bem as mãos com água e sabão antes de pegar 
nos alimentos, cozinho todos os legumes, verduras e 

Ascaris  (lombrigas) Vermes que causam alguns males as pessoas.
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lavo as  frutas e saladas com água  e lixívia antes de dar 
aos meus filhos para comerem.  Trato a água com lixívia, 
ensino e ajudo os meus filhos a criar hábitos de higiene: 
proíbo que defequem fora das latrinas, mantenho a 
minha casa sempre limpa e enterro o meu lixo. Para 
além disso levo toda a  família  ao Centro de Saúde para 
desparasitar (pelo menos 3 vezes por ano) e assim evito 
muitos incómodos (doenças).

Vizinha - desculpa Maria, não queria falar contigo 
daquele jeito. Aprendi muito hoje! Afinal evitar esses 
parasitas é possível. Também, pelo que entendi, eles 
transmitem-se pela boca (via oral) e pelas fezes (via 
fecal). Vou  também cumprir  as medidas de prevenção. 

As fezes da pessoa 
contaminada têm ovos 

de lombrigas

Os ovos  ficam no solo ou na 
água, contaminada

Hortaliças e frutos podem ser 
contaminados por esses ovos.

Ao ingerir alimentos mal 
lavados ou mal cozidos a 

pessoa pode se contaminar

Os vermes adultos vivem 
no intestino da pessoa 

contaminada

OXIÚROS (MACULO) 

A professora ao entrar na sala de aula  cumprimenta os 
alunos e diz:

Professora - Hoje vamos falar de um parasita que tem 
prejudicado a saúde de muita gente, principalmente as 
crianças. Vamos falar de oxiúros  alguém sabe o que é?

Todos olham para a professora sem entender, alguns 
abanam a cabeça dum lado e outro.

Professora : É maculo!

Carlos - Eu já ouvi. A  minha irmã teve, ela coçava-se 
muito no ânus sentia muita dor de barriga, e as vezes 
vomitava, também tinha enjoos.

Professora – Isso é  o que as pessoas sentem quando 
têm maculo. Alguém sabe me dizer como podemos 
apanhar?
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Vermes do maculo causam comichão 
na pele à volta do ânus.

Pedrito - Por causa de comer pão sem manteiga.

Todos: Risos todos queriam falar ao mesmo tempo, 
alguns concordaram com a resposta do Pedrito, uma 
barulheira na turma.

Professora – Acalmem-se meninos. O maculo dá 
comichão no ânus. As fêmeas vão até ao ânus para 
porem os ovos. Pode aparecer também irritação na pele 
à volta do ânus.  No caso de pessoas do sexo feminino, 
estas podem ter vaginites (infecções na pipinha) , em 
face da proximidade da vagina com o ânus. Em casos 
mais graves, as bichas  podem-se deslocar até ao  local 
onde se forma o bebé, fechar esse local e fazer com que 
a mulher não tenha filhos.

Carlos - A minha mamã ferve a água sempre desde que a 
minha irmã teve maculo e lava bem as frutas e legumes.

Professora - Muito bem. Outra maneira que podemos 
apanhar é quando a pessoa leva o parasita do ânus 
para a boca quando surge uma comichão na região anal 
coçamos e sem  as lavarmos  metemos as mãos  na boca.

Todos exclamam com a língua fora da boca wááá e riem.

Professora (rindo) - É ou não verdade? É preciso 
melhorarmos os nossos  hábitos de higiene mudarmos 
o que esta mal e melhorarmos  o que esta bom, tomar 
banho 1 ou 2 vezes por dia, lavar as mãos com água 
e sabão depois de usar a casa de banho ou latrina. As 
crianças são as principais vítimas desta infecção, uma 

vez que nem todas possuem, ainda, noções básicas de 
higiene pessoal. Assim, o acto de coçar a região e não 
lavar as mãos pode causar a reinfecção ou infecção de 
seus colegas.  Como também geralmente o deslocamento 
da fêmea do intestino até ao ânus ocorre durante o 
sono, a criança pode eliminar diversos ovos no período 
da noite, que caem na cama e podem contaminar outras 
pessoas com quem dormimos.

Tomar banho e lavar as mãos com água e sabão depois de usar 
a casa de banho ou latrina é uma das medidas de higiene para 

evitar a propagação de doenças
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TÉNIAS E GIARDÍAS

Tchissola ao chegar da escola entrou  a correr em casa e 
foi logo à casa de banho. Ao sair de lá, foi logo à cozinha. 

A mãe ao vê-la  entra na cozinha, perguntou-lhe:

Mãe  - Tchissola tu lavaste as mãos?

Tchissola - Não. As minhas mãos estão limpinhas mamã.

Mãe - Filha tu não sabes que depois de usarmos a 
casa de banho, ou latrina muitos parasitas ficam nas 
nossas mãos? Como eles são muito pequeninos não 
conseguimos vê-los. Pensamos que temos as mãos 
limpas, e uns desses micróbios são as Ténias e a Giardia.  

Mas, basta lavarmos bem as mãos com água e sabão 
esses parasitas vão embora, e assim evitamos varias 
doenças.

A Giardia afecta principalmente crianças em idade 
escolar como tu minha pequena. Ela pode dar sintomas 
como diarreia vómitos, ( perda de líquidos e alimentos) 
sensação de distensão ( barriga empanturrada), cólicas, 
fezes claras com gordura, e dores abdominais. Por isso, 
muito cuidado.

Tchissola - Aié? (ela olha atentamente para as mãos na 
tentativa de achar algum parasita)

Mãe – Sabias que podemos encontrar esses parasitas 
também nas frutas? Primeiro, elas podem ter sido 
regadas com água contaminada  do rio ou lago. 

Segundo, as moscas com as patas sujas podem pousar 
nos alimentos. Por isso é muito importante lavar bem 
as frutas, verduras e legumes antes de as comer, beber 
água tratada ou fervida, para nos prevenirmos contra 
esses parasitas.

Tchissola - É verdade na carne também mamã ? A minha 
professora disse na aula do estudo do meio, e eu não 
percebi muito bem o porquê.

Mãe - Com certeza. Por isso a carne tem que ser bem 
cozida por causa das ténias ou solitária. Se uma pessoa 
doente fizer cocó onde o boi ou porco se alimenta os 
ovos dos parasitas podem contaminar os alimentos dos 
animais e quando eles comem o alimento contaminado 
as larvas vão parar na sua carne. Ao comermos a carne 
crua ou  mal passada, ou carne seca, essas larvas 
chegam vivas à nossa barriga e  desenvolvem-se.

Tchissola - Nunca mais como carne mal passada mamã 
(fazendo cara feia) e vou já lavar as minhas queridas 
mãozinhas. 

GIARDIA TÉNIA
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CÓLERA

A casa da dona Inês amanheceu muito agitada por 
causa de seu filho Miguel que estava com diarreia e 
não parava de vomitar. Ela correu com ele ao Centro de 
Saúde, depois de atendidos e o Miguel estar medicado e 
em repouso o enfermeiro chama a dona Inês.

Enfermeiro - Dona Inês o seu filho tem cólera.

Inês - Como assim cólera? Como é que ele apanhou essa 
doença? 

Enfermeiro - A cólera é uma infecção que é transmitida 
pelo consumo de água e alimentos contaminados. Esses 
sintomas que o Miguel esta a presentar são os mais 
comuns da doença: a diarreia, vómitos e náuseas. Ainda 
bem que a senhora o trouxe tão logo  começaram os 
sintomas. Pela diarreia e os vómitos ele perde muitos 
líquidos e isso provoca uma série de consequências no 
organismo como a desidratação (falta de água no corpo) 

que deve ser tratada rapidamente. A cólera pode matar 
se não conseguirmos repor os líquidos perdidos.

Dona Inês - Como posso evitar a cólera?

Enfermeiro - Lave sempre as mãos com água e sabão 
principalmente antes de preparar os alimentos ou 
comer, após ir a casa de banho ou latrina. Proteja os 
alimentos e a loiça contra insectos, (baratas, moscas, 
e outros) animais de estimação e outros. Beba apenas 
água tratada (fervida os desinfectada). Tape bem os 
recipientes onde guarda a água, evite comer alimentos 
crus ou mal cozidos, principalmente os frutos do mar, 
mantenha a casa sempre limpa,  trate do lixo tape bem o 
lixo deite o lixo nos locais próprios caso não tenha onde, 
enterre o lixo. Fazer as necessidades sempre na casa 
de banho ou latrina. Caso não tenham, enterre as fezes 
longe de cursos de água.

Dona Inês - A partir de agora vou cumprir com tudo que 
o senhor disse! Essa cólera na minha casa não mais.
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FILARÍASE 

Amélia brincava no quintal quando entra sua tia 
Domingas e a sua mãe. A  menina não parava de 
olhar para a perna da tia até que arranjou coragem e 
perguntou:

Amélia – Tia, posso fazer-lhe uma pergunta?

Domingas - Sim filha faça.

Amélia - O que é que a tia come para engordar só uma 
perna?

Mãe - Hã?!...Amélia o que é isso filha?

Amélia - Mamã não vê que a tia tem a perna direita 
bem gorda ao contrario da esquerda? Eu só quero saber 
porquê.

Mãe - Tu sabes que não deves incomodar as visitas.

Domingas - Deixa, não faz mal, senta-te aqui. Isto que 
a tia tem, é uma doença que se chama Elefantíase 
consequência da Filaríase linfática. Ela é transmitida 
através da picada dos mosquitos. Essa doença causa 
danos no nosso corpo. Ela desenvolve-se  lentamente 
na maioria das vezes pode ocorrer uma inflamação 
sem dar sinais ou sem se sentir nada. A pessoa nem 
se apercebe que tem e pode afectar outras partes do 
corpo e progredir para Elefantíase. Aqui chamamos de 
“Matuti”, ou noutros casos Elefantíase escrotal, também 
chamada de “Mbumbi” em alguns rapazes.

Amélia - E não tem como evitar apanhar essa doença 
tia?

Domingas - Claro que tem. Dormir debaixo do 
mosquiteiro colocar redes milimétricas nas janelas, 
tapar bem os recipientes de água, limpeza da casa e ao 
seu redor.

Amélia - Hi (admirada rindo) a prevenção é igual a da 
malaria! Nós já cumprimos  aqui em casa tudinho. 

Domingas - Ainda bem (rindo também )
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BILHARZIOSE

Na aldeia de Kaquila a 1km de Calumbo junto ao 
rio Kwanza, vivia Ngaxi uma menina muito alegre e 
preocupada com todos. Certa manhã, ela acorda e vai em 
direcção  ao rio  de repente ela grita muito assustada:

Ngaxi - Não… ! não faças isso.

Joaquim - O que se passa? (olha para amiga admirado) 
Viste algum bicho na água?

Ngaxi - Não vi mas sei que tem muitos. Só não é 
possível ver sem um aparelho próprio! Sabias que os 
lagos e rios podem estar contaminados com parasitas 
e tu podes apanhar uma doença como a Bilharziose, 
também conhecida como barriga de água?

Joaquim - Verdade ? E como chegam à água?

Ngaxi - Os vermes vivem nas veias dos intestinos 
(tripa) das pessoas que têm essa doença quando essas 
pessoas fazem cocó no ambiente(junto ao rio) ou o 
esgoto das casas, são desviados para o  rio. As larvas 
saem dos ovos e entram nos caracóis e se multiplicam 
dentro dos caracóis. Depois saem e ficam na água a 
espera de uma pessoa descuidada como tu.

Joaquim - Mostrou-se surpreso com as informações e 
ao mesmo tempo com medo afastando-se da água e 
pergunta: e como é que entram no meu corpo?

Ngaxi - As larvas perfuram a tua pele e entram no teu 

corpo até chegarem  às veias do teu intestino e do 
aparelho urinário. Poderás ficar muito doente. 

Os sintomas dessa doença são: dor de barriga (dor 
abdominal) diarreia, líquido na barriga (cavidade 
abdominal), por isso chamam  a ela de barriga de água e 
aumento do fígado.  As larvas que vão para o aparelho 
urinário causam urina com sangue no fim, bexiga de 
porcelana (vidro) e invadem o aparelho reprodutor (os 
órgãos de fazer filhos) podendo causar infertilidade 
(não fazer filhos )

Joaquim - Ufa!! Ainda bem que não entrei (respira fundo 
de alivio) e o meu papá pescador a minha mamã lava 
aqui no rio.

Ngaxi - Aos pescadores recomenda-se o uso de botas e 
luvas de borracha quando vão entrar em contacto com 
água doce infestada.  As mulheres quando  se dirigirem 
ao rio para lavar, devem usar chinelos de borracha 
para evitar a penetração das larvas e todos devemos 
evitar tomar banho em águas, lagos contaminados, 
não defecar junto ao rio e lagos, usar sempre a casa de 
banho ou latrina.

Fase da transmissão da Bilharziose
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Meu irmão Camuabengo, com 12 anos de idade, 
toma sempre banho nas águas do rio Bengo. 
Pensava ser mais homem que eu com 15,  porque 
tinha menstruação no fim do xixi.

Naquelas águas limpinhas, existem  uns malditos 
caracóis, os bichinhos do lado direito. Libertam 
outros malditos, os do lado esquerdo. Penetram 
na pele daqueles que tomam banho nas águas do 
rio Bengo, outros rios e lagoas de Angola.

Menstruação é só nas meninas! Esse sangue no 
fim do xixi,  nas meninas ou nos  rapazes é uma 
doença chamada Bilharziose!

Vamos evitar tomar banho no rio e em lagoas. 
Mas se estivermos doentes, isso tem tratamento. 
Vamos ao Centro de Saúde.

Menstruação é só nas meninas! Esse sangue no 
fim do xixi,  nas meninas ou  nos  rapazes é uma 
doença, chamada Bilharziose!

Só 1

Só 2

Só 3

Só 4

Todos

XIXI VERMELHO
Jogral para muitos meninos

Malária (música)

Piscina de plástico caixa d´água aberta 

Pratinho de planta, pneu de bicicleta

Zum zum zum pra cá, zum zum zum pra lá

O perigo esta no ar!

Há muito lixo na casa do vizinho 

Vou bater na porta pra avisar

Zum zum zum pra cá, zum zum zum pra lá

O mosquito começa a atacar

Malária, malária, malária

Se você não quer ficar doente 

Não ajude o mosquito a proliferar!

O pelotão de  limpeza vai começar

Xô malária, xô malária, não vais me pegar!

Xô mosquito xô mosquito vai voar pra lá!

(Parte falada da música) Use repelente, roupas compridas e 
relaxa!

Dorme em baixo do mosquiteiro com insecticida.

Não brinques com a tua saúde! Não deixes o mosquito 

te picar!
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OUTRAS DOENÇAS  CAUSADAS POR VÍRUS 
QUE ATACAM AS CRIANÇAS

POLIOMIELITE (POEMA)

Poliomielite  quão grave tu és
Tu que és transmitida,
Pelo contacto com fezes  contaminadas
Por meio de gotículas
Expelidas durante a tosse espirro ou fala!

Oh! Poliomielite  quão grave tu és
Tu que causas paralisia permanente
 Atacando  os membros inferiores 
És incurável temos em mente
Os meninos ficam aleijados!

Levar a criança à vacina
É dar sentido à sua vida 
É tornar real a sua sina! 
Vacine a sua criança!

Criança de  toda Angola 
Unidos lutemos contra a Pólio
Para crescermos fortes e jogarmos a bola
E juntos traçarmos novos caminhos 
E nunca nos sentirmos sozinhos! 
É tornar real a sua sina! 

Vacine a sua criança!
Criança de  toda Angola 
Unidos lutemos contra a Pólio
Para crescermos fortes e jogarmos a bola
E juntos traçarmos novos caminhos 
E nunca nos sentirmos sozinhos!

VACINARVamos

CRIANÇASas nossas

e mantê-las saudáveis

31
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FEBRE AMARELA

É uma doença que dá febre, causada por um micróbio 
chamado vírus da Febre Amarela. Surge no homem, 
macacos e outros animais.

Também passa de uma pessoa para outras,  pela picada 
de mosquito. Quando o mosquito pica um animal ou 
pessoa contaminada e depois vai picar uma pessoa que 
não está vacinada, contamina essa pessoa.
   
O QUE PROVOCA? 

• Febre ;
• Dor muscular;                                                                                                     
• Dor de cabeça
• Náuseas e vómitos
Pode evoluir para sintomas mais severos como: Icterícia 
(coloração amarelada da pele e mucosas), afecta os rins, 
hemorragias severas, convulsões, coma ou morte.

HEPATITE A

É uma infecção causada pelo vírus A da hepatite (HAV), 
também conhecida como “hepatite infecciosa”.

Na maioria dos casos, a hepatite A é uma doença 
benigna, (porque tem cura) embora possa agravar-se 
sobretudo nos idosos e gravidas levando por vezes à 
morte.

TRANSMISSÃO DA HEPATITE A

A transmissão da hepatite A é fecal-oral (contacto de 
fezes com a boca). A doença tem grande relação com 
alimentos ou água contaminada, baixos níveis de 
saneamento básico e de higiene pessoal. 

Outras formas de transmissão são os contactos pessoais 
próximos familiares, ou entre crianças em creches, 
escolas, equipes desportivas, etc.

SINAIS E SINTOMAS DA HEPATITE A
Geralmente, quando presentes, os sintomas são 
inespecíficos, podendo manifestar-se inicialmente 
como:

• Dores musculares.
• Mal-estar, 
• Náuseas e vómitos
• Icterícia (coloração amarela da pele e olhos)
• Urina escura (cor de chá forte)
• Fezes claras (parecidas com cocó de bebé)
• Fadiga (no período de convalescença) 

COMO EVITAR?

Fazer a vacina da 
Febre Amarela e 
evitar viajar para 
zonas onde a 
doença exista.                       
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Perda de apetite Urina Escura

Dor de cabeça Fezes claras

Mal-estar Pele e olhos 
amarelados

Enjoo e vómito Dor nas Juntas

Esta infecção só se apanha uma vez (como se 
estivéssemos vacinados) 

Não há nenhum tratamento específico para hepatite 
A. O mais importante é evitar a automedicação 
(tomar medicamento a “toa”) inclusive medicamentos 
tradicionais.

Recomenda-se o repouso na cama, tomar muitos 
líquidos e sumos, evitar alimentos fritos e gordurosos. 

Se usar a sanita lavar com lixívia (urina e fezes 
transmitem a hepatite A)

PARASITOSES EXTERNAS MAIS FREQUENTES 

PIOLHOS 

O que é o piolho? É um insecto. Existem mais de 3 
mil espécies de piolhos. Os piolhos não têm asas e 
são parasitas externos. Conhecemos melhor piolhos 
que surgem em dois sítios: na cabeça e no púbis (nos 
genitais – no sexo).

Os piolhos têm entre 0,5 e 0,8 mm de comprimento, 
corpo achatado e garras que lhes permitem a fixação à 
cabeça e cabelos assim como ao púbis e pêlos púbicos. 
Os ovos do piolho, também conhecidos por lêndeas, são 
esbranquiçados e colam-se aos cabelos e pêlos.

Os piolhos transmitem-se através do contacto entre 
uma pessoa que já os tenha e outras pessoas. Isso é 
muito comum entre crianças e pessoas de uma mesma 
família, que moram no mesmo local, compartilham 
determinados objectos de uso pessoal, ou até que 
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dormem  na mesma cama.Objectos compartilhados entre 
amigos ou familiares, como roupas, fones, escovas de 
cabelo, pentes, enfeites de cabelo, toalhas, cobertores, 
travesseiros e determinados brinquedos (de pelúcia).

Como sabemos se temos piolhos? As queixas mais 
importantes são: comichão intensa e irritação do couro 
cabeludo, podendo surgir burbulhas na nuca, acima e 
atrás das orelhas, acompanhadas nos casos mais graves 
de ínguas. Os sintomas costumam aparecer logo, no 
mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte ao contágio. 
Geralmente a comichão começa assim que o parasita 
pica para se alimentar, e provoca essa reacção.

Existem alguns tratamentos caseiros :

• Usar água com vinagre para lavar o cabelo
• Usar chá de folha de eucalipto
• Untar a cabeça com azeite doce 3 dias seguidos e 

pentear com um pente fino
• Há varios champós  anti piolho nas farmácias

NOTA-Muitas pessoas usam insecticidas mas, isso não 
deve ser permitido. Nunca aplicar insecticidas (sheltox, 
mata baratas etc.) directamente no couro cabeludo da 
criança ou adulto.

Piolho de cabeça Piolho Chato

MICOSES OU FUNGOS – “IMPINGEM” ou “IMPINGE”

A micose é uma infecção causada por fungos, que 
atinge a pele, o couro cabeludo e as unhas. É  também 
conhecida como “impingem” e aqui no nosso seio como 
“impinge”. Costuma ser caracterizada por descamação e 
irritação na região afectada, variando conforme o local 
do corpo em que se manifesta.

A Tinha é uma micose que apresenta manchas 
vermelhas de superfície escamosa, bordas bem nítidas 
e que dão muita comichão. Quando ataca os pés, a tinha 
pode ser chamada de “pé-de-atleta”  mas ela também 
pode aparecer em outros lugares do corpo.

Geralmente resultam em pele vermelha e escamosa, 
comichão e descamação da pele, circulares. Na área 
afectada pode ocorrer queda de pelo, ou cabelo. A 
infecção pode surgir em várias áreas da pele em 
simultâneo. 

Tratamento caseiro: manjericão. Esse  tratamento deve 
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ser feito por 10 dias. Deve ser extraído  o suco de um 
conjunto de folhas de manjericão e aplicar-se sobre a 
pele afectada com algodão ou gaze. Também os banhos 
de malva, costumam ajudar. Mas, vale lembrar que eles 
não substituem o tratamento médico.

Use as folhas de manjericão e aplique sobre a pele 
afectada com algodão ou gaze.

Nota: Não usar tinta de caneta, giz, fuba, fezes de 
galinha! ISSO NÃO RESOLVE! AGRAVA!

Tudo isso não substitui o tratamento médico. 

ESCABIOSE=SARNA

A escabiose, também conhecida como sarna humana, é 
uma doença de pele causada por um parasita - o ácaro, 
que é facilmente transmitido de pessoa para pessoa, 
através do contacto físico, e raramente através de 
roupas ou outros objectos compartilhados. Isso leva ao 
aparecimento de bolhas e placas vermelhas na pele que 
dão muita comichão, principalmente à noite.

Ter sarna não  é propriamente sinonimo de má higiene. 
Muitas pessoas com sarna têm higiene e ela não 
aparece da forma mais vulgar e por isso, temos que 
estar atentos.

O ácaro da Sarna consegue sobreviver no ambiente 
por 24 a 48 horas, o que torna possível a transmissão 
através de roupas, lençóis ou toalhas, apesar desta via 
não ser a mais comum.

O sintoma clássico da sarna  é uma comichão dispersa 
pelo corpo, que costuma ser mais intensa à noite.

As lesões típicas da escabiose são pequenas pápulas 
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(pontinhos ou bolinhas com relevo) avermelhadas.

Os locais mais envolvidos são as mãos (principalmente 
entre os dedos), pulsos, cotovelos, axilas, mamilos 
(especialmente em mulheres), áreas ao redor do umbigo, 
genitália (no sexo) (especialmente em homens), joelhos, 
nádegas, coxas e pés.

Um bom remédio caseiro natural para aliviar os sintomas 
da sarna e facilitar o tratamento, é o gel de aloé vera 
(Xandala). Este gel possui propriedades que acalmam a 
pele, diminuem a coceira e podem ajudar a eliminar os 
ácaros (parasitas).

Os remédios e tratamentos caseiros para a sarna podem 
facilitar e acelerar a melhoria do quadro. Entretanto, vale 
lembrar que eles não substituem o tratamento médico. 

MIÍASE “BICHINHO DO PEIXE” ou “Maminho”

Já sou muito crescidinha 
Por isso lavo a minha roupinha.
Mas eu não gosto de engomar!
Só gosto de lavar!

Outro dia, assustei-me 
Começaram a aparecer,
Umas borbulhas no meu corpo que davam comichão!
A sabe tudo  da minha vovó, 
Disse  que era  bicho de peixe!
 
Segundo a sabe tudo  da minha vovó, 
é uma doença mais de cão ou de gato, 
Mas que também surge no homem
Nasce do ovo de uma mosca
Que pode ser depositado na roupa
Ou numa ferida já existente

A sabe tudo da minha vovó
Lavou as minhas borbulhas com água e sabão
Colocou uma gotinha de óleo  de cozinha 
Em cima de uma das borbulhas
O bichinho que estava lá dentro 
Começou a lamber a gordura fazendo uma espuma
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A TERRIVEL BITACAIA (MATACANHA)

A matacanha ou bitacaia é muito vulgar por toda a África 
e é uma autêntica  praga. No início, quando a pulga entra 
na pele dá muita comichão e, então, é a melhor altura 
para a tirar com uma agulha, caso contrário forma-se 
um ninho por baixo da pele com centenas de ovos que 
podem infestar o próprio portador da matacanha. 

Só a fêmea grávida invade o nosso organismo, para 
se alimentar do nosso sangue enquanto desenvolve 
os ovos. A sua permanência dentro da pele é que 
causa a comichão, infecções e inchaços dolorosos. Se 
o insecto não for retirado e o local desinfectado, pode 
ter consequências perigosas, como inflamações mais 
graves, infecções, gangrena (parte de perna com tecido 
morto que necessita ser cortado) .

EXERCÍCIO

Uma senhora viúva, mãe de 3 filhos: o Zenir, o 
Quissunge e o UamI. O Zenir era o mais desobediente 
de todos pois sempre que sua mãe lhe mandava fazer 
algo ele recusava-se a cumprir, principalmente quando 
se tratava da sua higiene pessoal.  Recusava-se a tomar 
banho, estava sempre com as mãos sujas e pegava 
nos alimentos sem as lavar, estava sempre descalço, 
gostava de usar os chapéus dos amiguinhos do bairro e 
da sua escola. A mãe muita vezes  lhe chamava atenção 
e muitas vezes lhe punha a dormir fora da cama. 
Entretanto,  ele não se importava. Prometia que mudaria 
mas volta e meia cometia os mesmos erros. Os seus 
irmãos ao contrario dele, estavam sempre limpinhos e 
organizados.

Certa manhã a sua mãe estranhou pois ele era sempre 
o primeiro a acordar e acabava acordando a todos com 
seu barulho. Então a sua mãe vai ao seu quarto e ouve 
gemidos de dor. Ela assusta-se e logo a mãe pergunta:

Mãe -Zenir meu filho o que tens?

Zenir – Doí-me tudo! Tenho dores de barriga, ontem fiz 
diarreia com sangue, sinto tanta comichão nas mãos.  
Estão a aparecer borbulhinhas, tenho tanta comichão 
na cabeça, aqui no dedo tem tanta comichão parece que 
tem bicho aí aí  que dor…!!!

A mãe pegou no Zenir e levou-lhe ao Centro de Saúde. 
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Ele é atendido de imediato  pelo enfermeiro em serviço. 
O enfermeiro volta para a sala de espera e chama a mãe 
do Zenir e diz: a senhora é a mãe-?

Mãe -sim .

Enfermeiro - O seu filho é um poço de doenças. A 
senhora não sabe cuidar do seu filho?

Mãe - Ele não me ouve! Todas essas doenças são frutos 
da sua desobediência. 

O exercício:  quais são as doenças do Zenir?

Ténias  V   F        Amebíase   V   F     Escabiose  V   F         

Piolho   V   F       Bitacaia    V   F         Poliomielite  V  F             

Ascaridíase   V   F 

Bilharziose    V   F          Cólera   V   F

Ver resultado na Contra-capa
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Ténias    V   F        Amebíase V  F       Escabiose V   F     

Piolho V  F       Bitacaia  V  F           Poliomielite V   F      

Ascaridíase   V  F    Bilharziose. V  F   Cólera V  F
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