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Doenças Infecciosas 
(Tuberculose, Malária e outras) 



Informação e Doenças Infecciosas 
• Apesar da maior parte das doenças 

infecciosas serem curáveis, a melhor 
alternativa é a prevenção. 

• Isto depende de: 
– Boa informação sobre transmissão 
– Aconselhamento sobre medidas 

preventivas, e 
– Informação sobre tratamento. 



Informação sobre transmissão 
• Apesar da Malária, Tuberculose e HIV/AIDS serem 

as principais causas de morte, existem muitas outras 
tais como: cólera, febre tifóide, tifo, meningite, STIs 
(infecções sexualmente transmissíveis), e gripe. 

• A transmissão pode ser feita através do contato com 
pessoas ou animais infectados, água contaminada, 
parasitas tais como carrapatos e mosquitos. 

• A medicina tradicional (nativa) é notoriamente 
imprecisa nessas coisas (atribuindo a causa da 
malária ao consumo de uma espécie  de manga, por 
exemplo).  



Tuberculose (TB) 
• A informação importante é que apesar de ser 

infecciosa e contagiosa, pode haver um longo 
período de incubação antes de aparecerem os 
sintomas. 

• Evitar o contato com fluídos corporais de 
pessoas infectadas pode evitar a transmissão 

• Os portadores da infecção podem ser 
rastreados e identificados 

• A imunização com a vacina BCG pode evitar 
as piores formas da doença (é 80% eficaz por 
10 anos). 
 



Transmissão da TB 



Malária 
• A malária é transmitida pelo mosquito 

Anopheles  
• As campanhas preventivas de saúde podem 

– Desinfetar o habitat do mosquito com larvicidas 
– Drenar e encher com terra as poças e charcos 
– Examinar cuidadosamente os produtos 

sanguíneos 
• Os indivíduos podem 

– Usar cortinados para mosquitos 
– Usar repelentes e inseticidas 
– Usar profilaxia (tratamento preventivo) (drogas a 

base de quinino) 



Áreas endêmicas de malária 



Um Programa de Doenças 
Infecciosas (para uma Biblioteca) 

• Além de adquirir materiais de 
informação importantes, a biblioteca 
pode: 
– Ser parceira de campanhas de informação 

em condições especiais 
– Exibir e ajudar aos usuários a 

interpretarem cartazes 
– Organizar grupos de aprendizagem para os 

quais importantes mensagens de saúde 
podem ser transmitidas. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Informação e Doenças Infecciosas
	Informação sobre transmissão
	Tuberculose (TB)
	Transmissão da TB
	Malária
	Áreas endêmicas de malária
	Um Programa de Doenças Infecciosas (para uma Biblioteca)

