Bambo e seus amigos adoram nadar.

O que as crianças devem saber
sobre a esquistossomose

Mas eles não sabem dos riscos que correm quando vão a uma
represa perto da escola, até que o estado de saúde de Bambo se
deteriora.
Desde então ele não consegue mais estudar.
Assim como Bambo, milhões de crianças precisam saber do perigo
das infraestruturas sanitárias precárias e dos hábitos prejudiciais
à saúde.

Schistosomiasis_BD_Cover_Portuguese_N.indd 1

25/09/2014 09:25:38

Catalogação-na-fonte: Biblioteca da OMS:
Bambo tem esquistossomose: o que as crianças devem saber sobre a esquistossomose.
1.Esquistossomose – prevenção e controle. 2.Conhecimentos, Atitudes e Prática em Saúde. 3.Desenhos Animados. 4.Criança. I.Organização
Mundial da Saúde.
ISBN 978 92 4 850190 6 			

(Classificação NLM: WC 810)

AGRADECIMENTO
© Organização Mundial da Saúde 2014

Este documento foi produzido com o apoio financeiro da Merck Alemanha.

Todos os direitos reservados. As publicações da Organização Mundial da Saúde estão disponíveis no sitio web da OMS (www.who.int) ou podem
ser compradas a Publicações da OMS, Organização Mundial da Saúde, 20 Avenue Appia, 1211 Genebra 27, Suíça (Tel: +41 22 791 3264;
fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorder@who.int). Os pedidos de autorização para reproduzir ou traduzir as publicações da OMS – seja para
venda ou para distribuição sem fins comerciais - devem ser endereçados a Publicações da OMS através do sitio web da OMS (http://www.who.
int/about/licensing/copyright_form/en/index.html).

Em 2007, a Merck estabeleceu uma parceria com a Organização Mundial da Saúde para combater a esquistossomose entre os
estudantes no continente africano.

As denominações utilizadas nesta publicação e a apresentação do material nela contido não significam, por parte da Organização Mundial
da Saúde, nenhum julgamento sobre o estatuto jurídico ou as autoridades de qualquer país, território, cidade ou zona, nem tampouco sobre a
demarcação das suas fronteiras ou limites. As linhas ponteadas nos mapas representam de modo aproximativo fronteiras sobre as quais pode não
existir ainda acordo total.

A Merck pretende dar continuidade a esse compromisso para que essa enfermidade seja eliminada na África.

Inicialmente, a Merck fará uma doação de 250 milhões de comprimidos de Cesol 600, que contém o princípio ativo praziquantel.

A menção de determinadas companhias ou do nome comercial de certos produtos não implica que a Organização Mundial da Saúde os aprove ou
recomende, dando-lhes preferência a outros análogos não mencionados. Salvo erros ou omissões, uma letra maiúscula inicial indica que se trata dum
produto de marca registado.
A OMS tomou todas as precauções razoáveis para verificar a informação contida nesta publicação. No entanto, o material publicado é distribuído
sem nenhum tipo de garantia, nem expressa nem implícita. A responsabilidade pela interpretação e utilização deste material recai sobre o leitor. Em
nenhum caso se poderá responsabilizar a OMS por qualquer prejuízo resultante da sua utilização.
Impresso na Suíça.

Schistosomiasis_BD_Cover_Portuguese_N.indd 2

25/09/2014 09:25:38

BAMBO e seus amigos Tizo e Kiko são crianças em idade escolar
de um povoado africano. O sinal toca à tarde e terminam as aulas
do dia.

Minutos depois em uma represa
perto da escolA...

Uhuuuu !
Uhuuuu !

Relaxa, não precisa
Bambo, lembra o que o
se preocupar!
vovô disse? Não devemos
Mais
uns minutos
nadar nesta represa!
e voltaremos pra
casa

Rarará!
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Rarará!
Uhuuuuuu !

Vamos pra casa.
Estou faminto.

Tá, estou
indo.
Já é tarde.

Quantas vezes eu
disse para que você
chegasse cedo?

Desculpa,
vovô!

Você não sabe que pode
pegar uma doença nadando
na represa?

No dia seguinte na escola...
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Bom dia,
crianças!

Bom dia,
professor!

Agora vamos estudar
sobre…

Nada!

Ei, Bambo, o que
você tem?

Bom, todos de pé,
é hora de treinar
matemática.
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Bambo, cinco
vezes seis menos
sete?

Nossa, que é
isso, sangue?

Professor,
posso ir ao
banheiro?

Então, Bambo,
qual foi mesmo a
pergunta?

Vai, mas não
demora. Você me dá
a resposta quando
voltar.
Obrigado,
professor.

Cinco vezes... hã...
seis vezes...

Cinco vezes
seis... menos
sete?

Tizo, Bambo e Kiko, vi que vocês não
estão mais indo bem nas aulas.
Qual é o problema?
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Ai, deus do céu!

Sangue na urina? Você
precisa ir ao centro de
saúde.

Bom, quero ver os três
na minha sala depois
da aula.

Bom, você está dispensado. Mas
não deixe de dizer aos seus pais
para que o levem ao centro de
saúde.

E então, garotos,
qual é o problema?

Professor, estou
muito assustado, hoje
de manhã o meu xixi
saiu vermelho.

Em casa, Bambo explica ao avô que precisa
ir ao centro de saúde…
Isso parece sério.
Levarei você ao centro de
saúde amanhã mesmo!
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No dia seguinte... o avô entra
no quarto de Bambo…
Bambo, vamos
ao centro de
saúde.

Na escola…

Não estou me
sentindo bem,
mas…

…vou para a
escola porque
temos uma aula
importante de
matemática.

Tá bom, mas avise
o professor de que
passarei na escola à
tarde para irmos ao
centro de saúde.

Bom dia, professor!

Apresse-se, Bambo,
estamos atrasados!

Bom dia.
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Primeiro vamos fazer
mais um exercício de
matemática.

Havia 10 corredores em uma
corrida. Dois caíram quando foi
dada a largada, três caíram no meio
da corrida…

Rarará!
Rarará!!

… e um caiu antes da linha de
chegada. Quantos corredores
terminaram a corrida?
Bambo?

Não riam!
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Bambo, qual é o
problema?

Você parece que está com
febre muito alta. Vamos ao
centro de saúde.

Eu estou…
eu...

Não se preocupe,
vai ficar tudo
bem!
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Pobrezinho, vamos levá-lo
diretamente ao médico.

Qual é o problema
do jovem?

Ele também está se
queixando de que a
urina está vermelha.

Ele desmaiou
durante a aula. E
está com febre
muito alta.
Não se preocupe, vamos
investigar e descobrir qual é
o problema.

Enfermeira, leve-o ao
laboratório para colher
amostras de urina e fezes.

Ah, sim… minha
nossa!
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Sente-se por favor.

Bambo!

Bem, Bambo, você tem
esquistossomose.

Sim, senhora!

Esquistossomose? Que
doença é esta?

É uma doença perigosa,
mas pode ser facilmente
tratada.

É uma doença
transmitida pela
água que se pega com
facilidade ao nadar
em represa ou rio
infestado. Ela afeta
a saúde de várias
maneiras.

Você pode sentir cansaço o todo
o tempo, urinar sangue e às vezes
ter sangue nas fezes.
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Ela pode causar sério dano
à sua saúde. Você pode ter
dificuldade para se concentrar
e tirar boas notas na escola.

Vá até a enfermeira para
que ela lhe dê o remédio
agora.

Mas não se preocupe. A esquistossomose
pode ser facilmente tratada e prevenida quando
identificada no início.
Você vai tomar um remédio chamado
praziquantel e vai ficar tudo bem.

Pode até causar
morte.

Obrigado,
doutor.

Professor?

Sim,
doutor.

Sabemos que muitos escolares
têm esquistossomose. Na
próxima semana distribuiremos o
praziquantel a todas as escolas
e todas as crianças receberão uma
dose do remédio.

Que boa
notícia!
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É só pôr o comprimido na
língua e engolir
com água.

Bambo, você pode ir
para casa e descansar.

Bambo, você pode ir
para casa e descansar.

Obrigado,
doutor.
Adeus!
Obrigado, enfermeira.

De nada. Tenha
um bom dia.

No dia seguinte... a diretora entra na sala dos professores
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Bom dia,
professores!

Bom dia,
senhora!

Esquistossomose!

Professor Bantu, o que o
Bambo tinha?

Esquistossomose! !

Ora veja!

Aqui está. Ensinaremos este
assunto em uma aula complementar.
Começarei com a turma quatro.

Ótimo, eu
ficarei com a
turma seis.

Deixe-me pensar, acho
que temos um livro sobre
esquistossomose na nossa
biblioteca.

A propósito, o médico disse que o
praziquantel será distribuído
a todas as escolas na
semana que vem.

Vamos pedir às crianças
que informem seus pais.
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Não estou familiarizado
com problemas de saúde.
Como posso ensinar este
assunto?

Bom,

esquistossomose.

A senhora poderia nos
explicar o significado
desta palavra?

Hoje a lição não é sobre
vocabulário.

Vamos aprender
sobre saúde.

Bambo, o que o médico
disse quando você esteve
ontem no centro de
saúde?

Que eu tenho
esquistossomose porque
tem sangue na minha
urina.

É possível que alguns de vocês
não saibam mas também têm a
mesma doença!
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A
esquistossomose,
é também conhecida
como barriga d’água

… É uma doença causada por várias espécies de
parasitas do gênero “Schistosoma”. Entenderam?

Nãããooooo!

Quando as pessoas urinam e defecam em água doce,
os ovos do verme da esquistossomose ou barriga
d’água eclodem na água e infectam caramujos. Os
vermes crescem dentro dos caramujos e infectam
as pessoas que se banham, nadam ou lavam roupa em
água infestada.

Bem, vou explicar. A
esquistossomose ou barriga
d’água é uma doença causada
por vermes parasitas.

É causada por
vermes achatados
e a larva é liberada
por caramujos de
água doce.
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Eu ainda não entendi.
Pode explicar um pouco
mais?

Bom, vamos tentar entender o ciclo

de vida da esquistossomose.

Quando as pessoas urinam ou
defecam em água doce, os ovos
presentes na urina ou nas
fezes eclodem
(saem da casca).

Alguma pergunta?

Eu tenho. Como
este verme entra
no organismo de
um ser humano?

Ao eclodirem, os ovos liberam
miracídios que entram dentro
dos caramujos.
Os miracídios crescem e viram
vermes que são liberados pelos
caramujos e nadam livremente na
água.
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...a larva
penetra na
pele.

Bem...

Quando as pessoas entram em água
contaminada...

Como se trata a

esquistossomose? As pessoas infectadas

podem ser tratadas com
praziquantel, que é
distribuído gratuitamente
na escola para tratar
esquistossomose.

Mas as pessoas devem
evitar urinar e defecar ou
banhar-se em água doce.

É por isso que
estamos ensinando
isso hoje.
Entenderam?

Sim,
professora!
Obrigado.
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Partimos do pressuposto de
que todos vocês podem estar
infectados. Espero que todos
tomem o remédio.

Como muitas crianças na escola e nesta região têm
esquistossomose, todos receberão uma dose do
tratamento. Vocês devem informar os seus pais ou
responsáveis sobre isso.

Sim!

Não se esqueçam de se
alimentarem bem antes de
virem tomar o remédio!

Assim está
ótimo.

Como foi a
aula?

Prontos?

Bem
proveitosa!
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Na semana seguinte…

Acho que a maioria de
vocês já ouviu falar do
remédio que vão tomar.

Hoje,
usaremos a parte da
manhã para distribuir o
remédio.

Atenção, por favor!
Espero que tenham
se alimentado
bem esta manhã...

Sim,
professora!
Praziquantel!

Estamos fazendo uma
campanha especial
para controlar a
esquistossomose.

Façam uma fila agora e se
aproximem um de cada vez.
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O seu nome?

Vamos medir a sua
altura.

Eu já tomei este
remédio no centro de
saúde.

Tratem de engolir o
comprimido.

Ótimo, Bambo.
Não se esqueça de tomá-lo
novamente no ano
que vem.
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Foi um longo
dia.

Acho melhor
dispensarmos as crianças
para irem para casa.

Não adianta querer acabar com os
caramujos. Existem caramujos demais
e mesmo um só consegue transmitir a
doença.

Atenção, por favor. Agora que vocês já
tomaram o remédio podem ir para casa.
Amanhã é dia de aula normal.

Vamos ensinar aquele
menino que ele não deve
defecar na água mas sim
usar o vaso sanitário.

Vamos acabar com
os caramujos!

Isso. Podemos acabar com a
esquistossomose se tivermos
hábitos saudáveis.

Fim.
21
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Ciclo de vida da esquistossomose (barriga d’água)
Quando as pessoas urinam e defecam em
água doce, os ovos presentes na urina e nas
fezes eclodem na água.

Ao entrar na água
contaminada, o
verme penetra a
pele.

Os ovos do verme eclodem na água e
entram nos caramujos.

Os miracídios crescem e viram
vermes que são liberados pelos
caramujos e nadam livremente na
água.
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HORA DE
DESENHAR!
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1.O que é a esquistossomose?
2.Como se pega a esquistossomose?
3.Quais são os sintomas?
4.O que devemos fazer se virmos sangue na urina?
5.O que é o praziquantel?
6.Quem pode nos oferecer o praziquantel?
7.Que conselhos de saúde podemos dar aos amigos?
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Bambo e seus amigos adoram nadar.

O que as crianças devem saber
sobre a esquistossomose

Mas eles não sabem dos riscos que correm quando vão a uma
represa perto da escola, até que o estado de saúde de Bambo se
deteriora.
Desde então ele não consegue mais estudar.
Assim como Bambo, milhões de crianças precisam saber do perigo
das infraestruturas sanitárias precárias e dos hábitos prejudiciais
à saúde.
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