Cuidados
Básicos em
Situação de
Enchentes
A água de enchentes ou esgotos
pode transmitir doenças

LaveSEMPRE
sempre as
LAVE
ASmãos
MÃOS
Antes de:
• comer
• preparar alimentos
• amamentar
• trocar fraldas
• tocar pessoas doentes
• tocar em feridas

Depois de:
ir ao banheiro •
trocar fraldas •
pegar lixo •
tocar em feridas •
assoar o nariz •
tocar em animais •
tocar em pessoas doentes •

Água para consumo humano
Sempre ﬁltre e ferva a água antes de beber.
Isso elimina vírus, bactérias ou parasitas que
podem causar doenças.
Ferva
a água
3min

Filtre
a água
2 gotas de hipoclorito de sódio (2,5%)
por um (1) litro de água

Como evitar a
presença de ratos?
A urina de rato pode transmitir
doenças como a leptospirose.
• Mantenha os alimentos guardados em
recipientes bem fechados, resistentes e
distantes do chão
• Mantenha a cozinha limpa e sem restos de
alimentos
• Retire as sobras de alimento ou ração dos
animais domésticos antes de anoitecer
• Evite o acúmulo de entulhos e objetos sem
uso no quintal e dentro da cozinha
• Mantenha os terrenos baldios e
margens dos rios limpos e capinados
• Guarde o lixo em sacos plásticos bem
fechados e em locais altos até a coleta ocorrer.
Em caso de suspeita de leptospirose,
procurar o Hospital Regional mais próximo

Cuidados para
evitar o tétano
acidental
O tétano acidental é uma doença
infecciosa não contagiosa.
É causado pela contaminação de
ferimentos por bactéria encontrada no solo,
em objetos de metal (mesmo que não esteja
enferrujado), madeira, vidro, etc.
Numa situação de enchente é preciso estar
atento e evitar acidentes que facilitam essa
contaminação. A melhor e mais segura forma
de prevenção e proteção é por meio da
vacinação, disponível no posto de saúde.
Se você não se lembra se foi vacinado,
procure o serviço de saúde mais
próximo e vacine-se.

Cuidado com
serpentes, aranhas
ou escorpiões
Em situação de enchente, animais
peçonhentos como serpentes,
aranhas e escorpiões são uma
ameaça e você deve estar atento
para prevenir picadas.
Não coloque a mão em buracos ou
frestas. Caso encontre um animal
peçonhento, afaste-se e entre em
contato com o Centro de Zoonoses
ou Corpo de Bombeiros.
EM CASO DE ACIDENTES COM
SERPENTE, ARANHAS OU
ESCORPIÕES CONTACTAR:

CEATOX 0800 722 6001

Na hora de comer
Alimentos que tiveram
contato direto com água da
enchente não devem ser
consumidos. Alimentos cujas
embalagens já estavam
abertas e que entraram em
contato com água da
enchente também devem ser
descartados.

Alimentos industrializados e
embalados em vidro,PET,
lata, à vácuo e em caixa tipo
“longa vida”, que se
encontram fechados e sem
sinais de alteração, devem
ter suas embalagens
higienizadas.

Limpeza de casa
-Use botas e luvas e calça
compridas (caso não tenha
proteja com sacos plásticos
para evitar o contato com a
água contaminada)
-Será necessário tirar a
lama e desinfetar o local
-Lave o chão, paredes e
objetos com água sanitária
-As roupas que entraram
em contato com a água
contaminada devem ser
bem lavadas com água
sanitária.

