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PROFILAXIA

Prophýlaxis (do grego) = cautela 

é a aplicação de meios para evitar 
as doenças ou a sua propagação. 



TRATAR

EDUCARSANEAR
água
dejetos
lixo

higiene pessoal
e dos alimentos

PROFILAXIA



SANEAMENTO BÁSICO

Segundo a OMS:

"Saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do 
homem, que exercem ou poder exercer efeito nocivo sobre o seu 
bem estar físico, mental ou social".

Conceito legal é: (art. 3o da Lei Federal 11445/2007)

"Saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e 
instalações operacionais de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza e manejo de resíduos sólidos, e 
drenagem e manejo de águas pluviais".



INTER-RELAÇÃO ENTRE OS SERES VIVOS

PARASITISMO ���� associação onde existe unilateralidade de 
benefício ���� o hospedeiro é espoliado pelo parasito, fornecendo
abrigo e alimento

COMENSALISMO ���� associação harmônica entre duas espécies, 
onde o hóspede obtém vantagem sem prejuízo para o hospedeiro

SIMBIOSE ���� associação entre espécies onde há uma troca de 
vantagens a nível tal que esses seres são incapazes de viver
isoladamente

DP Neves. Parasitologia Humana, 11a edição, 2005
L. Rey. Parasitologia, 4a edição, 2008



IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA PROPAGAÇÃO 
DAS PARASITOSES

veículo de 
transporte para

parasitos no 
meio ambiente

http://www.overmundo.com.br/_banco/multiplas/1240189088_rio_pinheiros_pte_cid_jardim.jpg



IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA PROPAGAÇÃO 
DAS PARASITOSES

é o habitat onde se 
criam os

hospedeiros
invertebrados e 

vetores de muitos
parasitos, tais

como insetos e 
moluscos

http://farm1.static.flickr.com/102/265023985_d710547343_o.jpg

http://www.fiocruz.br/ioc/media/larvas_genilton_310308_dentro.jpg
http://www.york.ac.uk/res/schisto/images/snailTN.jpg



IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA PROPAGAÇÃO 
DAS PARASITOSES

impede a 
dessecação e 
morte de ovos

e larvas de 
helmintos e 

cistos de 
protozoários

https://private.oregon.gov/DHS/ph/phl/imglib/Trichuris-Ascaris-Hookworm.jpg

http://www.phsource.us/images/parasites/
Strongyloides%20stercoralis.jpg

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/doencas-
relacionadas-com-a-agua/imagens/doencas-aquaticas1.jpg



IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA PROPAGAÇÃO 
DAS PARASITOSES

pode agravar a 
incidência de doenças
parasitárias de acordo
com seu uso (banho, 
pesca, alimentação, 

agricultura)

http://www.atarde.com.br/arquivos/2008/08/38664.jpg http://blogvisao.files.wordpress.com/2007/06/horta.jpg

http://www.blogers.com.br/wp-
content/uploads/2009/06/lavar-

verduras.jpg

http://www.dextremapousoalegre.com.
br/beber_agua.jpg



http://amorameioambiente.pbworks.com/f/1184892810/images11.jpg



AÇÕES DO PARASITO SOBRE O 
HOSPEDEIRO

AÇÃO ESPOLIATIVA � absorção de 
nutrientes e sangue do hospedeiro

AÇÃO TÓXICA � parasitos produzem
enzimas ou metabólitos que podem lesar o 
hospedeiro

AÇÃO MECÂNICA � parasitos podem
impedir o fluxo de alimentos, de bile ou a 
absorção alimentar no intestino

AÇÃO TRAUMÁTICA � migrações
cutâneas e pulmonares, lesões hepáticas, 
úceras intestinais, rompimento de hemácias



AÇÕES DO PARASITA SOBRE O HOSPEDEIRO

AÇÃO IRRITATIVA � presença constante
do parasito irrita o local parasitado
(ventosas)

AÇÃO ENZIMÁTICA � penetração pela
pele, mucosa intestinal

ANÓXIA � o parasito destrói ou consome
hemácias diminuindo a quantidade de 
oxigênio para os tecidos

DP Neves. Parasitologia Humana, 11a edição, 2005
L. Rey. Parasitologia, 4a edição, 2008



REGRAS DE NOMENCLATURA ZOOLÓGICA

Código que visa impedir confusões na designação
científica dos seres vivos ou fósseis

�ESPÉCIE ���� nomenclatura latina e binomial; o primeiro é o nome
do gênero – letra inicial maiúscula – e o segundo é o da espécie –
letra inicial minúscula. Ambos devem ser destacados do texto (em
itálico ou grifados).

Ex: Homo sapiens, Homo sapiens

�SUB-ESPÉCIE ���� trinomial, inicial minúscula; o nome da sub-
espécie é acrescentado ao da espécie.

Ex: Pediculus humanus humanus



�CATEGORIAS SUPERIORES ���� uninomial; acrescenta-se as 
seguintes desinências:

- superfamília: OIDEA. Ex: Ascaroidea

- família: IDEA. Ex: Ascaridae

- sub-família: INAE. Ex: Triatominae

- tribo: INI. Ex: Culicini

�SUB-GÊNERO ���� trinomial, inicial maiúscula; colocado entre 
parênteses entre gênero e espécie.

Ex: Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi



REGRAS DE NOMENCLATURA ZOOLÓGICA

Veja também: 

http://www.iczn.org

http://www.avesmarinhas.com.br/Nomenclatura%20zool%F3gica.pdf

http://docentes.esalq.usp.br/lccbferr/Nomenclatura.pdf

http://www.acervodigital.ufrrj.br/insetos/insetos_do_brasil/conteudo/tom
o_01/01_nomenclatura_zoologica.pdf



CONCEITOS IMPORTANTES EM 
PARASITOLOGIA

ZOONOSE

PROFILAXIA

HABITAT

PATOGENIA

PATOLOGIA AGENTE 
ETIOLÓGICO

INFECÇÃO

INFESTAÇÃO

HOSPEDEIRO 
DEFINITIVO

HOSPEDEIRO 
INTERMEDIÁRIO

VETOR PORTADOR

RESERVATÓRIO
PARASITEMIA

Glossário ���� Parasitologia Humana, D.P.Neves, 11a edição, 2005


