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O QUE SÃO LOMBRIGAS?

O que é Diálogo Comunitário?

As parasitoses intestinais, também conhecidas por lombrigas, são muito 
comuns nas nossas comunidades e afectam muitas pessoas: adultos, 
crianças, idosos. 

Lombrigas são bichinhos que se parecem com minhocas, que podem ser 
de vários tamanhos. Estes bichinhos vivem no intestino na nossa barriga.

Muitas pessoas na nossa comunidade, podem ter esses bichinhos na 
barriga durante muito tempo, sem as pessoas descobrirem. 
Esses bichinhos ficam na nossa barriga e estão a comer nossa comida e a 
roubar as nossas forças. Lombrigas impedem as nossas crianças de 
crescer e aprender bem na escola. Nos adultos, lombrigas roubam as 
forças para trabalhar, quer seja na machamba, e impedem gozar a vida. 

As lombrigas podem ser muito graves a longo prazo, se não forem 
tratadas. Mas existem soluções para evitar e tratar estas doenças.

É importante que os membros da comunidade partilhem informações e 
experiências sobre a doença para resolverem juntos este problema de 
lombrigas, através de soluções comuns e possíveis de fazer, para 
melhorar a saúde da comunidade.

Um diálogo comunitário acontece quando os membros da comunidade se 
reúnem para discutir questões do seu interesse.
"O diálogo comunitário" é diferente da "sensibilização da comunidade" ou 
“palestra”. Numa palestra, usualmente, uma pessoa fala para a 
comunidade sobre um tema. Num diálogo comunitário, todos os 
participantes podem partilhar informação e experiências sobre o tema. No 
final do diálogo comunitário, os participantes devem chegar a um acordo 
sobre acções a serem tomadas pela comunidade e como essas acções 
serão implementadas pela própria comunidade para a resolução dos 
problemas de saúde.



10 Passos para Conduzir um Diálogo comunitário

Antes do diálogo comunitário:
1. Conhecer as imagens que podem ser usadas para estimular a discussão.
2. Falar com líderes comunitários, membros influentes e membros do comité de 
saúde que podem ajudar no diálogo.
3. Marcar a data, hora, tema e o local, com todos os participantes.
No dia do diálogo comunitário:
4. Introdução
Depois das saudações dos participantes, apresentar o tema e o objectivo do diálogo. 
Verificar o cumprimento das decisões tomadas no encontro anterior.
5. Explorar o tema
Estimule um debate, deixando as pessoas a partilhar os seus conhecimentos e 
experiências pessoais sobre a doença, mostrando imagens do Álbum seriado. Pedir a 
cada pessoa para descrever a imagem e mostra-lá ao grupo. Depois, pedir aos 
participantes para debaterem.
Antes de passar para a imagem seguinte confirme se foram discutidas as informações 
básicas (veja o texto atrás das imagens do seu Álbum seriado).
6. Identificar acções
Pedir aos participantes que escolham uma ou duas acções concretas e possíveis de 
fazer pela própria comunidade para reduzir a doença na comunidade.
Registe na sua sebenta e peça aos participantes para reportar sobre acções que eles 
concordaram fazer no último diálogo, e discutir como ultrapassar as dificuldades. 
Depois, pedir aos participantes que escolham juntos mais uma ou duas acções 
possíveis de fazer.
7. Tomar decisões
Os participantes devem concordar com os passos: Quem é que vai fazer o quê? 
Quando?
Anotar na sua sebenta as decisões tomadas, responsabilidades dos membros da 
comunidade e ponto de situação, se for o caso.
8. Resumir as informações usando o Álbum seriado junto aos participantes. Lembrar 
a todos as decisões tomadas.
9. Agradecer aos participantes por terem partilhado as suas opiniões e marcar o 
próximo encontro.
No fim do diálogo:
10. Verificar na sua sebenta se registou toda informação concordada no diálogo e 
guardar até alguém do Comité de Saúde, da Unidade Sanitária ou dos serviços 
distritais de saúde pedir.



COMO SABER SE TEM LOMBRIGAS?

A maioria das lombrigas não causam sinais específicos nas pessoas. 
Você pode ter lombrigas e não saber. Alguns sinais que a pessoa pode 
ter lombrigas são:

� Quando a pessoa tem vómitos;
� Quando a pessoa tem diarréia;
� Quando a pessoa tem dor de barriga frequentemente;
� Quando a barriga da criança cresce, fica grande e esticada, mas 

o corpo continua pequeno e magro;
� Quando a pessoa tem muita comichão no ânus;
� Quando a pessoa particularmente a criança, está a perder peso;
� Quando a pessoa fica fraca, com problemas de falta de sangue 

no corpo;

Se a pessoa não for tratada, os bichinhos vão continuar a se reproduzir 
dentro da barriga, até criar problemas ainda mais grave no corpo.

Pessoas que têm este tipo de sinais no corpo DEVEM ir à unidade 
sanitária.
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COMO SABER SE TEM LOMBRIGAS?

Estes bichinhos podem ficar no corpo durante muito tempo.Se a pessoa não 
for tratada, os bichinhos vão continuar a se reproduzir até encher dentro da 
barriga.

Quando isso acontece, a pessoa pode ter:

� Lombrigas a saírem nas fezes;
� Lombrigas a saírem do nariz;
� Prolapso no ânus: uma parte do intestino fica para fora do corpo, pelo 

ânus; 
�Desnutrição, a pessoa fica muito magra e sem força. Porque estes 

bichinhos estão a comer a comida dentro da barriga, e a roubar as 
forças da pessoa.

Esses casos podem ser graves porque as lombrigas impedem as crianças de 
crescer e aprender bem na escola. Nos adultos, lombrigas roubam as forças 
para trabalhar, quer seja na machamba e impedem gozar a vida. 
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COMO SE APANHA LOMBRIGAS?

Pessoas infectadas com lombrigas que defecam ao ar livre ou nas machambas, deixam os ovos das 
lombrigas no solo, e depois estes são espalhados pelas moscas ou pelas pessoas andando, ou pela 
água da chuva que corre pelo nosso quintal ou nos arredores da casa. 

Apanha-se lombrigas quando os ovos desses bichinhos entram no nosso corpo até chegar no 
intestino onde ele vai crescer e se alimentar.

Os ovos dos bichinhos se encontram no solo, no lixo ou nas fezes de animais ou pessoas.
Tem duas portas de entrada no nosso corpo: 

� Podem entrar pela boca: pela alimentação, água e mãos contaminadas

� quando crianças põem as mãos sujas de terra ou areia na boca; 

� quando as pessoas comem sem lavar as mãos primeiro ou sujidade que fica nas unhas;

� quando comemos as verduras mal lavadas; 

� quando comemos alimentos ou bebemos água que foi contaminada por moscas que 
pousaram.

� Podem entrar pela pele: pelo contacto direto com os pés no chão

� quando andamos descalços (sem sapatos);

� quando tocamos o lixo;

� quando deixamos criança sentada no chão sem roupa também pode apanhar 
lombrigas.

QUAIS SÃO AS PESSOAS MAIS AFECTADAS?

Todas pessoas que têm contacto com solo que possa estar contaminado com fezes humanas 
podem apanhar a doença, sejam criança, mulheres, homens ou idosos. Muitas vezes as crianças 
são mais afectadas em relação os adultos, porque elas estão mais expostas ao ovos através de 
brincadeiras, por exemplo jogar no solo ou não lavar sempre as mãos nos momentos críticos.
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COMO SE TRATA LOMBRIGAS?

Há vários medicamentos que podem ser utilizados para tratar as lombrigas. 
São habitualmente conhecidos como desparasitantes, por exemplo 
Albendazol ou Mebendazol.

Esses medicamentos matam as lombrigas. Usualmente, a dose se toma 
numa única vez. Não costuma haver nenhuma reação negativa nem mal-estar 
após tomar.

� Desparasitantes estão disponíveis nas unidades sanitárias: quando sente 
algum sinal de lombrigas deve-se ir à unidade sanitária mais próxima, o 
técnico de saúde vai confirmar o problema de saúde que a pessoa tem e dirá o 
tratamento adequado. 

� A Direção Provincial de Saúde também organiza regularmente campanhas 
onde se dá gratuitamente os comprimidos Albendazol ou Mebendazol, para 
as pessoas, sem precisar fazer exame,  mesmo que as pessoas não tenham 
sinais.
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O QUE SÃO CAMPANHAS DE TRATAMENTO?

Campanha de tratamento é um programa da saúde que faz distribuição de 
alguns medicamentos para reduzir algumas doenças na comunidade.

Muitas vezes o tratamento contra lombrigas é dado junto com outros produtos 
de saúde por exemplo, vacinação das crianças durante a semana nacional, ou 
junto com medicação contra a bilharziose ou a filaríase linfática (elefantíase).

QUEM PODE TOMAR O MEDICAMENTO CONTRA AS LOMBRIGAS?

Na altura da campanha o pessoal de saúde vai indicar quem deve tomar os 
medicamentos. 

O medicamento contra as lombrigas é muito seguro e pode ser tomado por todas 
pessoas, incluindo as crianças. 

As vezes, o número de medicamentos disponível não é suficiente para todos, 
nesses casos, dá se prioridade as crianças.

Recomenda-se que todos tomem o medicamento, mesmo que não se sintam 
doentes, porque ajuda a prevenir a doença.

Para as crianças, não force a engolir o comprimido. Pode deixar chupar até 
amolecer o comprimido ou pode-se esmagar o comprimido e misturá-lo com um 
pouco de água num copo para ser mais fácil para as crianças tomarem.



O QUE SÃO CAMPANHAS 
DE TRATAMENTO?
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COMO EVITAR LOMBRIGAS?

A nível individual, as medidas de prevenção passam pela lavagem das mãos, 
sobretudo antes das refeições, após muda de fraldas ou ida a sanitários, a 
preparação adequada dos alimentos, como lavagem de frutas e vegetais, bem 
como o consumo de água potável. 

Pode-se evitar as lombrigas obedecendo algumas medidas simples para 
proteger a sua família e comunidade:

1. Lavar as mãos com sabão ou cinza nos cinco momentos críticos:
� Antes de comer
� Antes de amamentar
� Antes de preparar a comida
� Depois de usar a latrina
� Depois de limpar as fezes das crianças

2. Ter boa higiene dos alimentos e da água:
� Lavar bem as frutas, verduras e legumes para eliminar ovos de 

bichinhos que podem estar presentes;
� Tratar a água para beber ou para lavar os alimentos;

� Fervendo: depois do início da fervura, deixar ferver pelo menos 
mais 5 minutos;

� Ou usando certeza ou javel.

� Cozinhar ou assar bem os alimentos;
� Sempre tapar água para beber e alimentos para evitar que moscas 

pousam neles.
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COMO EVITAR LOMBRIGAS?

1. Sempre usar latrinas para fazer necessidades

� não sujar o ambiente, machambas, arredores das casas ou fontes de 
água com cocô;

� não deixar o cocô fora do buraco da latrina;
� colocar cinza no buraco da latrina para eliminar o mau cheiro;
� tapar a latrina e na tampa da latrina deve ter uma pega para as mãos 

não tocarem a terra;
� limpar a latrina regularmente;

2. Tomando medicamento durante as campanhas.

3. Mantendo os animais fora dos arredores da casa onde você e sua família 
vivem, e fora das fontes de água.

Se a fonte da água tratar-se de um rio, temos que:

�Sensibilizar a comunidade a não levar seus animais para o rio;
�Evitar fazer necessidades nas margens do rio e dentro do rio;
�Evitar usar água do rio antes de tratar porque as fezes humanas ou dos 

animais são arrastadas pela água da chuva para os rios.

4.  Andar sempre calçado, com chinelos ou sapatos.
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COMO A COMUNIDADE DEVE AJUDAR ELIMINAR LOMBRIGAS?

A toma de medicamento durante as campanhas de tratamento organizadas pela 
Saúde ajuda as comunidades para tratar e prevenir as lombrigas.

Mas as comunidades têm também responsabilidade para evitar apanhar de novo a 
doença.

É importante que as comunidades se organizem para manter boas práticas de higiene 
individual e colectiva para evitar espalhar a doença.

Se manter essas boas práticas de higiene irá conseguir eliminar as lombrigas.
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