
EM CASA OU NA ESCOLA, 
SEMPRE É HORA DE 
PREVENIR E TRATAR.
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As Verminoses são infecções no intestino provocadas por parasitas, 
tais como: Ascaris lumbricoides (lombriga) Ancilostomídeos (amarelão) e 
Trichuris trichiura (verme-chicote). As Verminoses podem causar sérios 
problemas de saúde, como anemia, perda de peso, dores abdominais, 
sangramento intestinal e diarreias frequentes. Além disso, as crianças 
podem ter retardo no crescimento e dificuldade de aprendizagem. 

Prevenção
As Verminoses podem ser prevenidas com tratamento e bons hábitos 
de higiene, como:

• Lavar as mãos com água e sabão.
• Cortar as unhas.
• Andar sempre calçado.
• Utilizar o banheiro para fazer suas necessidades.
• Beber água filtrada ou fervida.
• Lavar bem os alimentos antes de comê-los.

Você também pode ajudar a sua família a ficar longe dessas doenças. 
Entre para a turma de proteção à saúde e informe a todos sobre as 
formas de prevenção e transmissão. 
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O Tracoma é uma doença dos olhos, causada pela bactéria Chlamydia 
trachomatis. Ocorre principalmente em crianças. O tratamento é fácil e 
se não for realizado pode prejudicar a visão, levando à cegueira.  

Prevenção
 O Tracoma pode ser prevenido com a  lavagem do rosto e das mãos 
de forma frequente. Recomenda-se não coçar os olhos, não usar 
toalhas  ou lenços de outros e evitar dormir na mesma cama com várias 
pessoas.

Modo de transmissão
A transmissão da doença ocorre de forma direta,  
de pessoa para pessoa, ou de forma indireta, através
de objetos contaminados.

Sinais e Sintomas
• Prurido (coceira) • Lacrimejamento 
• Irritação • Ardor • Sensação de areia nos olhos
• Intolerância à luz (fotofobia)

A Hanseníase é uma doença causada pelo Mycobacterium leprae, que 
atinge principalmente a pele e os nervos, podendo afetar a face, os 
braços,  as pernas, as mãos e os pés. Se não for tratada,  pode causar 
incapacidades ou deformidades. 
A Hanseníase pode atingir homens e mulheres, adultos e crianças, e é 
transmitida de pessoa a pessoa pela respiração. Mas tem tratamento e 
cura. Para evitar a transmissão e incapacidades, é só começar a tratar.
 
Prevenção
A Hanseníase aparece de forma silenciosa. Por isso,  é importante 
verificar se os contatos de uma pessoa diagnosticada com Hanseníase

foram examinados,  pois o exame dos contatos contribui para a 
descoberta de novos casos e redução da transmissão da doença.

 Sinais e sintomas
Manchas ou placas esbranquiçadas, avermelhadas  ou amarronzadas 
(com alteração de sensibilidade); dormência nos pés, caroços 
avermelhados ou castanhos.

Caso você ou alguém próximo apresente esses sinais e sintomas, 
procure a unidade de saúde mais próxima.

O tratamento é gratuito e está disponível em todas as Unidades de 
Saúde do SUS.






