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Apresentação

E

ste material didático é fruto de um projeto financiado pelo
edital MCT-INSA/CNPq/CT-Hidro/Ação Transversal Nº35/2010
– Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Brasileiro, especificamente na Linha Temática 4: capacitação de educadores e
agentes de extensão, mais especificamente ainda no que concerne
à possibilidade de produção, publicação, tiragem e distribuição
de materiais paradidáticos, contextualizados com a realidade da
região semiárida. A perspectiva que se tem é de que os materiais
produzidos funcionem como um incentivo ao ensino de ciências
com vistas à convivência com o ambiente semiárido e sua sustentabilidade, podendo ser utilizados por educadores em escolas de
educação básica, ou por agentes de extensão, em seu trabalho com
comunidades do semiárido brasileiro, precisamente o semiárido do
estado do Rio Grande do Norte.
Os materiais foram escritos a partir da colaboração de uma equipe multidisciplinar de várias universidades – Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Semiárido
(UFERSA), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) –, aspecto que facilitou viabilizar a
tarefa proposta a partir da produção científica regional, da cultura e
da transposição didática de conhecimentos gerados na universidade
e que possam ser dirigidos às populações dessa região. Assim, esperamos contribuir para a diminuição das diferenças sociais e regionais,
além de promover a valorização da cultura e alfabetização científica
no contexto delimitado pelo projeto.
O material produzido está pautado na necessidade de se garantir
uma continuidade e incremento de ações de educação científica que
já vêm sendo desenvolvidas há cerca de dez anos na região da bacia
hidrográfica do rio Piranhas-Assu, região Semiárida do Rio Grande do

Norte, onde boa parte do grupo de pesquisa envolvido nesta proposta
atua estudando uma série de reservatórios dessa bacia hidrográfica,
com vasta produção científica na área.
A ênfase dos materiais produzidos se dá sobre microrganismos,
grupos fitoplanctônicos e zooplanctônicos, bactérias e protozoários,
abordando sua ecologia e diversidade. A toxicidade encontrada nos
açudes da região é retratada em cordéis e cartilhas, além de termos
uma produção específica sobre a literatura sertaneja com o enfoque
sobre o tema seca/água, todas advindas de estudos realizados na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A oportunidade materializada no edital em que se insere este projeto nos remete a um
esforço de sistematização dos dados já acumulados pela equipe de
pesquisadores, contribuindo sobretudo para o ensino de ciências e
biologia nas escolas e favorecendo a divulgação da diversidade de
organismos típicos dos ambientes aquáticos locais – os seus reservatórios ou açudes. Isso deverá contribuir com a otimização e ampliação de trabalhos já realizados, dando maior sentido às ações de
divulgação e alfabetização científica do grupo, uma vez que permitirá
a produção de materiais paradidáticos para professores e alunos da
região. Aliado a isso, foram incorporados ao grupo pesquisadores
da área de literatura e cultura, com o intuito de ampliar o enfoque
interdisciplinar do projeto, mas sem deixar de ter a água como tema
organizador da proposta.
Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo – UFRN
Coordenadora do projeto

Para início de conversa

E

ste material foi desenvolvido para lhe auxiliar e contribuir
com mais conhecimentos sobre a água. Quem vive em um
local onde a água muitas vezes se torna escassa, como é o
caso do semiárido nordestino, precisa compreender bem o valor
desse bem e seu papel na saúde e na vida das pessoas.
Neste livro, você vai aprender sobre as doenças de veiculação
hídrica, saber como identificá-las e como preveni-las.

Objetivo
Conhecer doenças de veiculação hídrica: sintomas, modo de aquisição, agente causador ou
vetor e medidas de prevenção.
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Água, saúde e vida

A

água pode ser fonte de vida ou de morte. Quando bem
tratada, ou quando é de boa qualidade, ela é fundamental
para a nossa saúde e bem-estar. Mas, quando a água não
é tratada adequadamente, ela pode ser fonte de muitas doenças,
as quais são chamadas de doenças de veiculação hídrica.
Vamos aprender mais sobre essas doenças, como elas são
transmitidas e como podem ser evitadas.
A água destinada ao consumo humano é denominada de água
potável. Esta deve estar livre de qualquer contaminação, não oferecendo riscos à saúde de quem a consome, além de preencher
todos os requisitos de natureza física, química e biológica, seguindo os padrões estabelecidos pela legislação de cada país. Muitas
vezes, para que a água se torne potável, ela deve passar por um
processo de tratamento para que fique em condições adequadas
para o consumo. Antes de ser submetida ao tratamento, a água é
captada dos reservatórios (rio, açude) e levada à Estação de Tratamento de Água (ETA), onde passa por diversos processos (veja
na figura, a pág. 8). Só assim, ela se torna potável e é distribuída
para a população.

Doenças de veiculação hídrica: conhecendo e prevenindo
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Tratamento de água

Fonte: Ilustrada pela edição da Sedis. Adaptado de <http://www.uniagua.org.br/public_html/website/default.asp?tp=3&pag=tratamento.htm>.
Acesso em: 6 jun. 2012.
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Breve descrição das etapas do tratamento da água
Coagulação: Primeira etapa do tratamento, em que a
água bruta recebe adição de sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outro coagulante. O sulfato de alumínio
é agitado juntamente com a água, fazendo com que as
partículas sólidas ou sedimentos iniciem o processo de
agregação (união).
Floculação: Etapa seguinte, na qual, em tanques de
concreto, há uma mistura lenta da água para provocar a
formação de flocos com as partículas sólidas.
Decantação: Passagem da água por grandes tanques
para decantar os flocos de sujeira formados na floculação. Os flocos vão se separar da água pela ação da
gravidade, indo para o fundo do tanque.
Filtração: Passagem da água por tanques que contêm
leito de pedras, areia e carvão antracito (carvão mineral)
para reter a sujeira que restou da fase de decantação.
Desinfecção: Adição de cloro à água antes de sua saída
da Estação de Tratamento com o objetivo de eliminar
organismos patogênicos, como bactérias e vírus, e garantir que a água fornecida ao consumidor seja própria
para o consumo.
Fluoretação: Etapa opcional onde é feita a adição de
flúor à água para a prevenção de cáries especialmente
nos consumidores até aos 12 anos de idade, período de
formação dos dentes.

Doenças de veiculação hídrica: conhecendo e prevenindo
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Água não tratada = diversas doenças !
A água, tão necessária à vida do ser humano, pode ser também responsável por transmitir doenças. Quando não passa por
nenhum tratamento e está contaminada por alguma substância ou
por microrganismos patogênicos que atingem a água através de
fezes de pessoas ou animais infectados, pode causar problemas,
principalmente no aparelho intestinal do homem. O problema
maior é que algumas dessas doenças são graves e podem levar
os indivíduos à morte.

Conceituando
As doenças de veiculação hídrica são aquelas adquiridas através da ingestão direta da água contaminada com um microrganismo patogênico. Estão relacionadas aqui as doenças transmitidas
pelo contato com a água contaminada, em atividades recreativas
ou de higiene, além das doenças cujo vetor tem parte do seu ciclo
desenvolvido no ambiente aquático.

10
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Saiba mais
Microrganismos patogênicos – são organismos microscópicos, ou
seja, que só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. Têm
a capacidade de provocar doenças infecciosas aos seus hospedeiros
sempre que estejam em circunstâncias favoráveis. Estão incluídos os
vírus, as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares e algumas
formas de fungos.
Vetores – são seres vivos que “carregam” o agente causador da doença
em partes do seu corpo como patas e asas (geralmente insetos), ou
também podem ser um meio em que os agentes desenvolvem alguma
fase do seu ciclo vital, antes de serem disseminados ou inoculados
no hospedeiro.
Vamos ficar atentos para três questões:


Algumas das principais doenças de veiculação hídrica
são: amebíase, giardíase, gastroenterite, febre tifoide
e paratifoide, hepatite infecciosa e cólera.



A esquistossomose, ascaridíase, teníase, oxiuríase e
ancilostomíase são verminoses transmitidas de forma
indireta pela água.



Vetores, como o mosquito Aedes aegypti, que se relacionam com a água, podem ocasionar a dengue, a
febre amarela e a malária.

O quadro seguinte apresenta as principais doenças de veiculação hídrica que ocorrem, inclusive, no semiárido nordestino,
além da maneira como se contrai a doença, os agentes etiológicos
(com imagens de microscopia eletrônica), os principais sintomas
e formas de prevenção.
Doenças de veiculação hídrica: conhecendo e prevenindo
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Conhecendo algumas
das doenças de

Sintomas

Disenteria aguda, com
febre, calafrios e diarreia
sanguinolenta.
Acesso a água limpa.
Boas condições sanitárias.
Higiene pessoal e dos
alimentos adequada.
Lavagem das mãos.

Fonte: <www.brasilescola.com>.
Acesso em: 6 jun. 2012.

Como se contrai

Pela ingestão de alimentos
ou água contaminada com
matéria fecal com os cistos
da Entamoeba histolytica.
Pode-se adquirir de outras
formas, mas são bem menos
frequentes e estão restritas
praticamente a pessoas
com a imunidade
comprometida.

Sintomas

Protozoário
Entamoeba histolytica

Prevenção

Amebíase
Ameb
bíase

Prevenção

Como se contrai

Nome da doença
ença

Nome da doença

veiculação
hídrica
Disentteria
Disenteria
bacteriana
Bactéria
Shigella
Devido a hábitos inadequados
de higiene, como não lavar as
mãos. A falta de água de boa
qualidade também contribui
para aumentar os casos da
doença. As disenterias
bacterianas são causadas por
diversas bactérias
(enterobactérias), tais como
Salmonella, Shigella,
Enterobacter, Klebsiella, Proteus
e a Escherichia coli,
transmitidas através de
alimentos, água, leite, mãos
sujas, saliva, fezes, etc.
Fezes com sangue e pus,
vômitos e cólicas.
Acesso a água limpa.
Boas condições sanitárias.
Higiene pessoal e dos
alimentos adequada.
Educação em saúde.

Fonte: <www.mundoeducacao.com.br>.
Acesso em: 18 maio 2012.

Como se contrai Nome da doença
Sintomas
Prevenção

Acesso a água limpa.
Boas condições sanitárias.
Higiene pessoal e dos
alimentos adequada.
Educação em saúde.

Nome da doença

Fonte: <http://n-equals-one.com/blogs/2010/11/11/drugs
-and-blood-types-in-the-time-of-cholera/>.
Acesso em: 6 jun. 2012.

Como se contrai

Consumir água de boa
qualidade.
Manter adequada higiene
pessoal e dos alimentos.
Eliminar dejetos humanos de
forma adequada.

Giardíase
Giard
díase
Pela ingestão de cistos,
diretamente com o indivíduo
infectado, pela ingestão de
alimentos e água
contaminados.

Sintomas

Diarreia abundante,
vômitos ocasionais, rápida
desidratação, acidose,
cãibras musculares e
colapso respiratório. Se
não forem tratadas, 50%
das pessoas com cólera
podem morrer.

Pela ingestão de alimento
ou água contaminada.
Diarreia e vômitos, levando
à desidratação grave. Pode
haver febre.

Bactéria
Vibrio cholerae
Após beber água
contaminada por fezes de
pessoas infectadas, ou
comer alimentos em que
essa água esteja presente.
Frutos do mar crus ou mal
cozidos podem ser uma
fonte de infecção em áreas
onde a cólera prevalece e o
saneamento é deficiente.
Legumes e frutas lavados
com água contaminada por
esgoto também podem
transmitir a infecção, se
contiverem a bactéria.

Rotavírus ou bactérias

Dores abdominais e
diarreia.

Prevenção

Nome da doença
Como se contrai
Sintomas
Prevenção

Cólera
Cól

Gastroenterites

Acesso a água limpa.
Boas condições sanitárias.
Higiene pessoal e dos
alimentos adequada.
Lavagem das mãos.

Protozoário
Giardia lamblia

Fonte: <www.wdyane.blogspot.com>.
Acesso em: 6 jun. 2012.

Melhoria do saneamento e
uso de água potável.
Educação em saúde é um
componente fundamental
que garante a participação
da comunidade nas
intervenções de controle.

Fonte: <www.dpd.cdc.gov>.
Acesso em: 6 jun. 2012.

Nome da doença
ça

Vírus Flaviviridae transmitido
pela picada do mosquito
Aedes aegypti

Como se contrai

Na fase aguda: coceiras e
dermatites, febre, tosse,
diarreia, enjoos, vômitos e
emagrecimento.
Na fase crônica, geralmente
assintomática, a diarreia
alterna-se com períodos de
prisão de ventre. A doença
pode evoluir para um quadro
mais grave com aumento do
fígado e cirrose, aumento do
baço, hemorragias
provocadas por rompimento
de veias do esôfago, e ascite
ou barriga d’água, isto é,
o abdômen fica dilatado.

Dengue
Doença cujos vetores são
insetos que usam a água
para procriar, mas a causa
da doença é um vírus.
A larva do mosquito se
desenvolve completamente
em água limpa.

Sintomas

Sintomas

Doença transmitida por um
animal que vive na água, ou
que passa parte do seu ciclo
de vida em outros
organismos aquáticos,
podendo causar infecção
por meio do contato da larva
com a pele da pessoa ou
pela ingestão de água
contaminada. Veja este
ciclo na Figura 1.

Febre, prostração, dor de
cabeça e dores musculares
generalizadas.
Erupções na pele (parecidas
com rubéola), coceira
principalmente em palmas e
plantas, náuseas, vômitos,
dor abdominal, diarreia,
tonturas ao sentar-se ou
levantar-se.

Prevenção

Nome da doença

Verme parasita
Schistossoma mansoni

Prevenção

Como se contrai

Esquistossomose

Combate à larva do mosquito.
Evitar ser picado pelo mosquito.

Fonte:<http://www.britannica.com/EBchecked/media/
116888/Aedes-aegypti-mosquito-a-carrier-of-yellow-fe
ver-and-dengue>. Acesso em 27 jul 2012.

Nome da doença
oença
Como se contrai
Sintomas

Sintomas

Podem causar irritação
pulmonar com hemorragias e
hemoptise (tosse com sangue).
Outros sintomas nessa fase,
além da tosse, são falta de ar
(dispneia) e febre baixa,
nauseas, vômitos, diarreia
e dor abdominal.

Febre, mal estar geral, falta
de apetite, náusea, icterícia
(pele e olhos amarelados) e
urina escura.

Evitar contato com solos que
podem estar contaminados com
fezes humanas.
Lavar as mãos com água e sabão
antes de manipular alimentos.
Proteger os alimentos da terra e
de lavagem ou aquecer qualquer
alimento que cai no chão.

Fonte:<http://www.britannica.com/EBchecked/media/
6708/Nematode>. Acesso em: 27 jul 2012

Prevenção

Como se contrai

Ingestão de ovos
contaminados por meio de
água ou alimentos. Veja o
ciclo na Figura 2.

Vírus da hepatite A
Pela ingestão de água e
alimentos contaminados ou
diretamente de uma pessoa
para outra.
O consumo de frutos do mar
está particularmente associado
à transmissão, uma vez que
esses organismos concentram
o vírus por filtrarem grandes
volumes de água contaminada.
A transmissão através de
transfusões, uso compartilhado
de seringas e agulhas
contaminadas também
pode acontecer.

Verme
Ascaris lumbricoides

Prevenção

Nome da doença
ença

Ascaridíase
Ascari
idíase

Hepatite
H
tit A

Educação sanitária e higiene
pessoal, especialmente lavar
as mãos.
Adequado abastecimento de
água potável e disposição
adequada de resíduos.
A vacinação contra a
hepatite A para as pessoas
em risco, por exemplo,
viajantes visitando as áreas
onde a doença é comum.

Fonte:Imagem: <http://revoada.net/virus-da-hepatite-a/>.
Acesso em: 18 maio 2012.

Observe, a seguir, como acontecem alguns dos ciclos de vida
dos organismos causadores de algumas doenças de veiculação
hídrica:

Ciclos de desenvolvimento
de Schistossoma e de Ascaris

Figura 1 – Ciclo da esquistossomose
Fonte: ilustrada pela edição Sedis. Adaptado de <http://www.saaecolina.com.br/imagens/doencas5.jpg>. Acesso em: 18 maio 2012.
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Figura 2 – Ciclo da Ascaridíase
Fonte: <http://www.profliliane.hpgvip.com.br>. Acesso em: 18 maio 2012.

Para você ter uma ideia do quanto esses problemas ligados
à água são graves e afetam o mundo todo, não apenas o nosso
semiárido, observe os dados a seguir, da Organização Mundial
de Saúde. Veja também como medidas simples diminuem muito
a ocorrência dessas doenças:


1,8 milhão de pessoas morrem por ano de doenças diarreicas
(incluindo a cólera), 90% delas são crianças com menos de 5
anos e a maior parte em países em desenvolvimento.



88% das doenças diarreicas são atribuídas a fontes de água
não potável, sem tratamento adequado ou condições higiênicas.



1,3 milhão de pessoas morrem a cada ano de malária, 90%
delas são crianças com menos de 5 anos. Um melhor controle
das fontes de água reduz a transmissão da malária.

Doenças de veiculação hídrica: conhecendo e prevenindo
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Estima-se que 160 milhões de pessoas estejam infectadas pela
esquistossomose, com dezenas de milhares de mortes ao ano.
Medidas sanitárias básicas reduzem a doença em mais de
77%.



133 milhões de pessoas sofrem de infecções intestinais causadas por helmintos (como a lombriga, por exemplo), doenças
que levam a um severo atraso na capacidade de aprendizagem,
disenterias e anemias. Essas doenças causam cerca de 9.400
mortes ao ano. A ascaridíase pode ser reduzida em 29% pelo
simples uso de melhores práticas de higiene.



Mais de 1,1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à
água tratada de boa qualidade, e 2,4 bilhões de pessoas não
têm acesso a qualquer tipo de saneamento básico.



Mais de 10 milhões de pessoas morrem a cada ano em decorrência de doenças relacionadas à ingestão de água contaminada e à falta de saneamento, sendo a maioria crianças abaixo
de cinco anos de idade.



Atualmente, as doenças infecciosas – muitas delas de veiculação hídrica – matam duas vezes mais do que o câncer. As
doenças associadas à água matam quase o mesmo número de
pessoas do que as doenças relacionadas ao fumo.



A melhora dos hábitos de higiene, incluindo educação sanitária e lavagem das mãos, pode levar à redução de casos de
diarreia em mais de 45%.



A melhora da qualidade da água consumida com tratamento
usando cloro pode levar à redução de diarreias em 35% a
39%.

18
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Podemos dizer que entre os principais problemas que levam
a essa situação estão:


a falta de prioridade dada ao setor;



a falta de recursos financeiros;



a falta de sustentabilidade do abastecimento de água;

Fonte: Banco de imagens.Sxc.hu.



O saneamento inadequado de locais públicos como hospitais,
centros de saúde e escolas;



defecação a céu aberto. Embora isso venha diminuindo ao
longo do tempo, 1,1 bilhão de pessoas no mundo ainda defecam a céu aberto. 81% dessas pessoas vivem em onze países:
Índia, Indonésia, China, Etiópia, Paquistão, Nigéria, Sudão,
Nepal, Brasil, Nigéria e Bangladesh. O fenômeno é mais atribuído à área rural.
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O que fazer então?

O acesso a quantidades suficientes de água potável, a disponibilização de instalações sanitárias para eliminação das excretas,
coleta de lixo, drenagem urbana e a introdução de comportamentos de higiene são fundamentais para reduzir a carga de doenças
causadas por esses fatores de risco.

Fonte: <http://mpoeste.blogspot.com/2011/05/saneamento-basico-em-sul-brasil.html>. Acesso em: 18 maio 2012.
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O que mais podemos fazer
para prevenir as doenças de veiculação hídrica?


Conservar os nossos rios e açudes para que eles sejam sempre
fonte de água de boa qualidade.



Melhorar a distribuição e oferecer, de forma contínua, água
de boa qualidade para o consumo humano.



Observar se o fornecimento adequado e regular de água tratada está ocorrendo. Uma cidade sem fornecimento de água
regular (todo dia) está mais vulnerável à ocorrência de doenças de veiculação hídrica, pois a água consumida nem sempre
está bem tratada.



Promover a desinfecção adequada da água.



Oferecer sistema de esgotamento sanitário adequado.



Melhorar o saneamento diretamente nos domicílios.



Evitar o consumo de fontes opcionais de água, que possam
estar contaminadas.



Coletar regularmente, acondicionar e dar um destino final
adequado ao lixo e às embalagens descartáveis.



Não jogar o lixo nas ruas ou nos açudes e rios, uma vez que
esse lixo pode, depois, se transformar em doenças.



Conscientizar os grupos de risco, ou seja, os grupos que consomem água em condições inadequadas.

Doenças de veiculação hídrica: conhecendo e prevenindo
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Promover a educação sanitária. A escola é um núcleo importante de difusão de conhecimento e de conscientização.



Melhorar a disponibilidade e a quantidade de água para bebida, alimentação, banho, lavagem das mãos e dos utensílios
de cozinha.



Melhorar os hábitos de higiene das pessoas. Reforçar a importância dos hábitos saudáveis de higiene diária.



Isolar açudes e reservatórios contaminados.



Evitar e controlar a retenção de água, em especial, das chuvas, em vasos, pneus, vasilhames e em outros ambientes que
proporcionam locais apropriados para o desenvolvimento dos
mosquitos.



Abastecer as áreas rurais com água potável para evitar o contato direto das pessoas com áreas de proliferação de mosquitos.



Investir em medicamentos preventivos, em vacinações e em
drenagens dos criadouros.

Além disso, podemos adquirir alguns hábitos simples no nosso
dia a dia.

1)

Lave bem as mãos antes de se alimentar. Depois de ir ao banheiro, lave bem as mãos, com água e sabão.
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A seguir, demonstraremos a melhor maneira de se lavar as mãos:

Fonte: <http://diariodebiologia.com/wp-content/uploads/2009/08/info_sau_lavar_as_maos.gif>. Acesso em: 18 maio 2012.
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2)

Verifique atentamente as condições de limpeza do rio ou açude, antes de entrar nele. Além disso, é importante lembrar que
é preciso tomar cuidado ao entrar em um ambiente aquático:
ele também mata por afogamento.

Fonte: Banco de imagens. Depositphotos.

3)

Faça exames periódicos. Às vezes, as doenças de veiculação
hídrica não causam sintomas durante algum tempo. Você só
vai descobrir que está doente depois que a doença já se instalou e afetou seriamente a sua saúde. Ou seja, você pode estar
transmitindo a doença sem saber.

Fonte: Banco de imagens. Depositphotos.
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4)

Fique atento às ações públicas (prefeituras, governo de estado) que investem na saúde pública. O seu imposto deve
também ser revertido em melhorias sanitárias.

5)

Converse com seus amigos, pais, professores. A troca de informações e o envolvimento da comunidade podem reduzir a
ocorrência das doenças de veiculação hídrica.

Fonte: Banco de imagens. Depositphotos.

6)

De novo: lave bem as mãos.

Fonte: Banco de imagens. Depositphotos.
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Saiba mais
Procure se informar mais: Como conhecer a legislação que
regula o uso das águas?
Principais políticas normativas nacionais de uso da água
RESOLUÇÃO 357/2005 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio
Ambiente)
RESOLUÇÃO 274/2000 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio
Ambiente)
PORTARIA 2.914/11 do Ministério da Saúde

Atividade de aprendizagem
Como forma de valorizar ainda mais o que você
aprendeu sobre as doenças de veiculação hídrica, desenvolva, junto com seus colegas, a reconstituição
da história das águas de sua cidade ou região. Se há
um açude ou rio, procure realizar uma pesquisa que
levante relatos das pessoas mais antigas sobre como
eram os ambientes aquáticos.
Depois, levantem os dados sobre as doenças de
veiculação hídrica que correm na cidade, no posto de
saúde. Organizem os dados, fotografem o açude e o
rio, se for possível, e façam uma exposição na escola
ou na sua comunidade com todas as informações que
vocês conseguiram. A professora pode ajudar a organizar as atividades com vocês!
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