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COVID-19 

Doença causada pelo coronavírus, 
denominado SARS-CoV-2, que apresenta 
um espectro clínico variando de infecções 
assintomáticas a quadros graves. Os 
infectados pela pelo SARS- CoV-2 podem 
desenvolver vários sintomas como 
dificuldades respiratórias, dor no peito, 
perda da fala, febre, tosse seca, cansaço, 

dores de garganta e perda de paladar ou olfato.  

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra, pelo 
contato próximo, por meio de aperto de mão contaminada, espirro, etc. 
Para a prevenção da COVID-19 é necessário evitar aglomerações, 
usar máscaras ao sair de casa e higienizar sempre as mãos com água 
e sabão ou álcool a 70o. 
 
 
 
 
 

 

1° de janeiro: Confraternização Universal (feriado nacional). 
 



ESQUISTOSSOMOSE 

Doença causada pelo helminto denominado 
Schistosoma mansoni. A transmissão do parasito 
ocorre a partir da penetração da cercaria, forma 
infectante do parasito, na pele e/ou mucosa, 
quando as pessoas têm contato com águas 
contaminadas por fezes humanas, em atividades 
de lazer (nadar, tomar banho) ou profissional 

(lavar roupa, pescar) em lagoas, rios, riachos e açudes. 

O parasita atinge a corrente sanguínea, migra para o fígado, 
intestino e outros órgãos. Os sinais e sintomas variam desde 
irritação na pele, coceira, febre, calafrios, 
diarreia, emagrecimento, fraqueza acentuada 
e aumento do volume do abdômen 
(hepatoesplenomegalia). 
A prevenção consiste      na      identificação e 
tratamento dos portadores, acesso ao 
saneamento básico e ações de educação em 
saúde. 

 

 
11de fevereiro: dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. 15 e 16 de fevereiro: Carnaval (ponto 
facultativo) / 17 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas. 27 de fevereiro: Dia Nacional do Livro Didático. 



DENGUE 

Virose transmitida pela picada de mosquito 
fêmea da espécie Aedes aegypti, que também 
é responsável por transmitir o vírus da 
Chikungunya, Febre Amarela e Zika. O acúmulo 
de água em latas, garrafas vazias, pneus e 
calhas contribui para a ovoposição do mosquito 
fêmea e a proliferação do vetor. 

 

A melhor forma de combater a dengue 
é impedir criadouros do mosquito, 
evitando jogar fora pneus velhos, 
objetos nos quintais que acumulem 
água e não cultivar plantas em vasos 
com água. As garrafas devem ser 
armazenadas com a boca para baixo e 
os vasilhames de água dos animais de 
estimação devem ser regularmente 
limpos. Importante manter fechadas 
tampas de caixas d'água e cisternas. 

 
 

 

     8 de março: Dia Internacional da Mulher. 



LEPTOSPIROSE 

Infecção causada por uma bactéria do 
gênero Leptospira, que é transmitida 
por animais, principalmente os 
roedores. Esse microorganismo pode 
sobreviver indefinidamente nos rins dos 
animais infectados sem provocar 
nenhum sintoma. 

A transmissão da doença para os seres humanos ocorre pelo 
contato direto com a urina dos animais infectados ou pela 
exposição à água contaminada pela Leptospira. Os sintomas são 
febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, vômitos, diarréia, tosse, 
coloração amarelada da pele e dos olhos. O doente pode 
apresentar também hemorragias, meningite, insuficiência renal e 
hepática. Para evitar a contaminação observe as medidas 
básicas de higiene, embale bem o lixo, ferva a água, use luvas e 
botas de borracha se trabalhar em ambientes que possam ser 
reservatórios da Leptospira. 

 
 

 
2 de abril: Paixão de Cristo (feriado nacional). 11 de abril: Dia do Infectologista. 21 de abril: Tiradentes 
(feriado local e nacional). 22 de abril: Descobrimento do Brasil (1500). 

 



GIARDÍASE 

Infecção intestinal causada pelo protozoário Giárdia lamblia, 
transmitido pela ingestão de água e alimentos contaminados. 
Parasitose encontrada em todo o mundo, especialmente em áreas 
com precárias condições de saneamento básico, sendo mais comum 
em crianças. Pode ser percebida devido ao aparecimento de alguns 
sintomas como diarreia, náuseas, fezes amareladas, dor e distensão 
abdominal. 

Os sintomas da giardíase costumam surgir entre 1 e 
3 semanas depois da infecção. Para prevenir são 
necessárias medidas de higiene, lavar as mãos antes 
de levá-las à boca, lavagem correta de frutas e 
vegetais principalmente aqueles que são consumidos 
crus, além de tratar corretamente a água antes do seu 
consumo, através da fervura ou filtragem. 

 
 
 
 
 

 
1° de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional). 9 de maio: Dia das Mães. 

 
 



MENINGITE 

Inflamação nas meninges, que são 
membranas que recobrem o cérebro e a 
membrana espinhal. 

A maioria das meningites são causadas 
por vírus ou bactérias, mas podem ser 
causadas por fungos. A mais grave é 
causada por bactérias, a Neisseria 

meningitides. A meningite viral é mais comum e menos danosa que 
a bacteriana, e a fúngica é mais rara de acontecer. 

Em geral os sintomas são febre alta, convulsões, fortes dores de 
cabeça, mal-estar, pescoço rígido, vômitos, náusea, confusão 
mental, dificuldade de concentração, sonolência, rachaduras e 
manchas avermelhas na pele. A meningite meningocócica surge na 
primavera e no inverno, afetando especialmente crianças e idosos e 
o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível para evitar 
sequelas neurológicas graves. 

 

 

 

3 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo). 24 de junho: Dia de São João. 
 



INFECÇÕES DO TRATO RESPIRATÓRIO 

Devido às baixas temperaturas, no inverno 
ocorre um acréscimo de pessoas com gripe, 
otite e resfriado, nesses períodos que há um 
agravamento de doenças como pneumonia, 
asma, renite, sinusite e alergias. 

De forma geral os sintomas são febres, coriza, 
espirro, tosse, coceira no nariz, dor de 
cabeça e no corpo. 

Para prevenir é importante tomar anualmente a vacina contra gripe, 
manter os ambientes limpos e arejados, trocar frequentemente roupas 
de cama, higienizar as mãos, beber bastante água e ter uma boa 
alimentação. 
 

 
 

 

 

01 Dia de julho: dia da vacina BCG. 2 de julho: Dia da Independência da Bahia. 6 de julho: Dia dos Avós. 
 
 



TUBERCULOSE 

Causada pela bactéria Bacilo de Koch, 
denominado de Mycobacterium tuberculosis, 
geralmente atinge os pulmões, mas pode 
afetar outras áreas do corpo como os ossos, 
intestino ou bexiga. 

Os sintomas são tosse por mais de duas 
semanas, expectoração de catarro com a 

presença de sangue, perda de peso, febre, dor no peito, sudorese 
noturna, falta de ar, cansaço, perda de apetite e rouquidão. O 
tratamento é gratuito e deve e ser iniciado imediatamente após o 
diagnóstico. 

De modo geral, a tuberculose é transmitida pelo ar, através de 
gotículas de saliva expelidas pela respiração, espirros e tosse de 
pacientes infectados. Para prevenir a tuberculose é de fundamental 
importância tomar a vacina BCG, aplicada em crianças e bebês. 

 

 
 

05 agosto: Dia Nacional da Saúde. 8 de agosto: Dia dos Pais. 
 
 



SETEMBRO AMARELO 

Mês de campanha para prevenir o suicídio, uma 
prática que é motivada por vários fatores de risco 
que incluem perturbações mentais e/ou 
psicológicas como depressão, uso de drogas, 
incluindo alcoolismo e abuso de 
benzodiazepínicos e esquizofrenia.  

Outros suicídios resultam de atos impulsivos devido ao stress e/ou 
dificuldades econômicas, problemas de relacionamento ou bullying. 

Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre 
jovens com idades entre 15 e 29 anos. Muitos apresentam sintomas 
semelhantes a depressão, angustia ou até mesmo perda da vontade de 
viver. É fundamental que amigos e familiares de pessoas que 
apresentam esses sinais, ficarem atentos os sintomas e buscarem 
ajuda com os profissionais de saúde mental. 
 
 
 

 
7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional). 10 de setembro: Dia Mundial de Prevenção do 
Suicídio. 
 

   



OUTUBRO ROSA 

O mês de outubro é conhecido 
como outubro rosa, pois é o 
mês de conscientização para o 
controle do câncer de mama. 

Esse é o tipo de câncer que 
mais mata mulheres no mundo. 

Sinais e sintomas: nódulo no seio, axila ou 
pescoço, pele da mama avermelhada ou 
com aparência de “casca de laranja”, 

alteração e saída de liquido pelo mamilo. Para prevenir é importante 
fazer o auto exame da mama, praticar atividade física, alimentar-se 
bem,   manter   o peso   corporal adequado,   evitar   o   consumo de 
bebidas alcoólicas e fazer uso de anticoncepcionais e terapias de 
reposição hormonal com orientação médica. 

A maioria dos cânceres de mama não apresentam sintomas na fase 
inicial, por isso, é importante fazer a mamografia anualmente, pois 
as chances de cura são bem maiores quando o câncer é descoberto 
nas fases iniciais. 

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional), Dia da Criança.15 de outubro: Dia do Professor: 
28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo). 

 



NOVEMBRO AZUL – SAÚDE DO HOMEM 

O câncer de próstata é o que 
mais atinge a população 
masculina, em sua maioria 
com idade superior a 65 anos. 

A próstata é uma glândula do sistema 
reprodutor masculino localizada abaixo 
da bexiga. Para prevenir esse câncer é 
importante ter uma alimentação 
saudável, não fumar, praticar atividade 

física e manter o peso corporal ideal. 

Os sintomas incluem dificuldade de urinar, sangue na urina, 
diminuição do jato da urina e necessidade de urinar mais vezes ao 
dia. É de fundamental importância que sejam feitos anualmente 
exames periódicos que fornecem o diagnóstico precoce, esses 
exames são o de toque retal e exame de PSA. 

 

 

 
2 de novembro: Finados (feriado nacional) / 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional) / 
20 de novembro: Dia da Consciência Negra (ponto facultativo. 

 



 
 
 
 

 

AIDS 

HIV é o vírus da imunodeficiência humana que causa 
a doença Aids. 

A pessoa pode ser portadora do vírus HIV, mas não 
ter a Aids, que é o estágio mais avançado da infecção 
no qual o indivíduo apresenta infecções oportunistas 
por causa da deficiência da imunidade. O vírus ataca 
o sistema imunológico, que vai perdendo a 
capacidade de responder adequadamente, dessa 
forma o corpo fica mais vulnerável a outras doenças.

 

O vírus pode ser transmitido através de sexo anal e vaginal sem camisinha 
(inclusive o sexo oral), compartilhamento de seringas e agulhas, transfusão de 
sangue, através do parto, na amamentação, e através de instrumentos 
perfurocortantes que não estejam esterilizados. 

Para prevenir a contaminação pelo vírus HIV, deve-se usar camisinha nas 
relações sexuais, não compartilhar agulhas e seringas, não reutilizar 
instrumentos perfurocortantes de outra pessoa e usar luvas para manipular 
feridas e/ou fluidos corporais. 

 

 
24 de dezembro: Véspera de Natal (ponto facultativo após às 14h) / 25 de dezembro: Natal (feriado nacional) 
/ 31 de dezembro: Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após às 14h). 
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