As fortes chuvas passaram.
O cuidado com as águas
contaminadas, não.
Jaboatão Orienta:
cuidados com a saúde
depois dos alagamentos.

Apresentação
O contato com a água contaminada
das chuvas pode provocar danos à saúde
da população. Uma comunidade ativa e
bem orientada poderá responder da melhor
forma a situações de emergência e
contribuir para prevenção de possíveis
doenças, assim como proporcionar um
diagnóstico rápido e oportuno.
Esta cartilha tem por objetivo orientar
as famílias atingidas pelas chuvas a como
cuidar da saúde. Se você ou alguém da sua
família apresentar qualquer sintoma, a
orientação é procurar uma Unidade de
Saúde mais próxima de casa.
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CUIDADOS COM A
LEPTOSPIROSE

O QUE É?

Doença causada pelo
contato com uma bactéria
presente na urina do rato.

COMO TRANSMITE?
Pele (com ou sem ferimento)
em contato com água ou lama
contaminadas com a urina de
animais infectados.

SINTOMAS
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉

Febre
Dor no corpo, principalmente
Dor de cabeça e nas pernas
Urina escura
Olhos amarelados
Vômito
Diárréia

EM CASO DE
SINTOMAS, PROCURE
IMEDIATAMENTE O
SERVIÇO DE SAÚDE

Evite contato com água
suja, se possível use
botas em áreas de
alagamentos. Caso não
tenha botas, use dois
sacos plásticos nos pés
e/ou nas mãos.
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CUIDADOS
COM AS DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS

QUAIS SÃO?
◉
◉
◉
◉
◉

Resfriados
Gripes
Alergias
Tuberculose
Covid-19

COMO TRANSMITE?
◉ Secreções respiratórias
contaminadas
◉ Tosse
◉ Espirro
◉ Saliva
◉ Superfícies contaminadas

COMO PREVENIR?
◉ Manter espaços
arejados e limpos
◉ Lavar sempre
bem as mãos
◉ Cobrir a boca e
o nariz ao respirar

Em caso de febre, tosse
persistente e/ou dor de
garganta, procure o
Serviço de Saúde.
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CUIDADOS COM AS
ARBOVIROSES

O QUE SÃO?

Doenças causadas por vírus,
entre elas:
◉ Dengue
◉ Zika
◉ Chikungunya

COMO TRANSMITE?
O transmissor é o mosquito Aedes aegypti,
que se reproduz em locais com água
parada: caixas d’água, pneus, garrafas,
pratos de plantas etc.

COMO PREVENIR?
◉ Evitar acúmulo de água
◉ Manter baldes, potes, bacias
etc vedados corretamente

SINTOMAS
◉
◉
◉
◉
◉
◉

Febre
Dores nas articulações
Manchas vermelhas na pele
Coceiras
Dor de cabeça
Náusea e vômito

Em caso de sintomas,
procure o Serviço de
Saúde.

Receba e siga as orientações dos agentes de endemia
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CUIDADOS COM
DOENÇAS DIARREICAS

O QUE SÃO?

Aumento do número de
evacuações, com fezes
aquosas ou amolecidas.

NÃO ESQUEÇA
DE BEBER ÁGUA

COMO TRANSMITE?
◉ Água e alimentos contaminados
◉ Objetos contaminados
◉ Mãos sujas

COMO PREVENIR?
◉ Tomar água filtrada,
tratada e fervida
◉ Cuidados de higiene ao
prepaarar os alimentos
◉ Sempre lavar as mãos

Em caso de três
episódios de diarreia
e vômito em 24h,
acompanhado ou não
de febre, procure a
Unidade de Saúde.
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CUIDADOS COM
DOENÇAS DE PELE

FRIEIRAS

Infecção por fungos,especialmente
entre os dedos dos pés

SINTOMAS

CUIDADOS

◉
◉
◉
◉

◉ Sempre ande calçado, evite
andar descalço em
ambientes úmidos
◉ Lave os pés e enxugue
bem entre os dedos
◉ Não compartilhe objetos
pessoais

Manchas vermelhas
Bolhas ou rachaduras
Coceira
Descamação

ESCABIOSE

Doença parasitária contagiosa

SINTOMAS

TRANSMISSÃO

◉ Coceira intensa,
principalmente
noturna
◉ Linhas avermelhadas
na pele

Contato com
pessoas, roupas
e objetos
contaminados

Em caso de qualquer
lesão na pele, procure
o Serviço de Saúde.
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CUIDADOS COM
TÉTANO ACIDENTAL

O QUE É?
Doença causada por bactéria
presente em objetos ou no
solo contaminados.

COMO PREVENIR?

COMO TRANSMITE?

A vacinação é a
melhor forma de
prevenção.
Atualize seu cartão
de vacina.

Lesões na pele (acidentes
com pregos, cortes etc)
provocadas por objetos
contaminados ou em contato
com solo contaminado.

SINTOMAS

Proteja mãos, braços,
pés e pernas com luvas
e botas para manusear
entulhos. Em caso de
acidentes, lavar o
ferimento com água
corrente e sabão.

◉ Contração muscular
excessiva
◉ Dificuldade para
engolir o alimento
◉ Dificuldade para
respirar
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CUIDADOS COM AS
HEPATITES VIRAIS

O QUE SÃO?
Infecção que atinge o fígado.
As mais comuns são:
hepatite A, B e C.

HEPATITE A
TRANSMISSÃO:
Mãos, alimentos e água contaminadas
com fezes (coliformes fecais).
SINTOMAS:
Fadiga, mal-estar, febre e dores
musculares, enjoo, vômitos, dor
abdominal, constipação ou diarreia, urina
escura, pele e olhos amarelados.
PREVENÇÃO:
Lavar as mãos, cozinhar bem os
alimentos, não tomar banho ou brincar
em água de enchentes.

HEPATITE B E C
TRANSMISSÃO:
Contato com sangue
contaminado através do
compartilhamento de objetos e
relação sexual desprotegida.
SINTOMAS:
Geralmente ausentes ou tardios.
PREVENÇÃO:
Não compartilhar objetos que
tenham contato com sangue,
utilizar preservativos nas
relações sexuais.

Faça o teste rápido para
hepatites e vacine-se!
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COMO CUIDAR
DA ÁGUA PARA
CONSUMO?
HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%
Utilizado para purificar a água
para consumo humano, evitando
a contaminação por vírus,
bactérias e parasitas.

COMO USAR?
◉ 2 gotas (0,1 ml)
para 1 litro de água

◉ 1 colher de chá para
20 litros de água

◉ 1 colher de sopa (20 ml)
para 200 litros de água

Após a aplicação, aguarde
30 minutos para o consumo
da água. Na falta do
hipoclorito de sódio, deve-se
ferver a água por 5 minutos
após levantar fervura.

◉ 2 copinhos de
café (100 ml) para
1.000 litros de água
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