
A água das enchentes transmite 
doenças, como cólera, 
leptospirose, esquistossomose 
(barriga d’água), hepatite A, 
diarréia, febre tifóide e dengue. 
Por isso, se você morar em área 
atingida por enchente (ou passar 
por perto dela) tome alguns 
cuidados para evitar doenças.

CUIDADOS 
COM AS 

ENCHENTES

1- Faça a limpeza colocando um litro de água sanitária (ou hipoclorito 
de sódio diluído na proporção de 2,5%) para cada mil litros de água do 
reservatório.

2- Encha a caixa d’água. Espere 30 minutos. Depois abra o registro de saída 
da caixa por alguns segundos, de modo que a tubulação fique cheia do 
líquido.

3- Não abra as torneiras de casa durante 30 minutos, para a completa 
desinfecção tanto do reservatório como da tubulação.

4- Após os 30 minutos, abra todas as torneiras até esgotar a água.

Assim que a água baixar, limpe e desinfete os 
reservatórios domésticos. Esvazie completamente a 
caixa ou o tambor onde a água é guardada, retirando 

toda a sujeira com ajuda de panos e pás, esfregando bem 
as paredes e o fundo com água, sabão e água sanitária.



•Combata os ratos.
•Coloque o lixo doméstico para fora de casa apenas momentos antes da 

coleta.  Coloque-o no alto.
•Mantenha limpos quintais e terrenos baldios.
•Não jogue entulho em ruas e córregos.
•Limpe e capine os terrenos baldios.
•Feche buracos entre telhas, paredes e rodapés.
•À noite, lave e guarde as vasilhas de animais domésticos.
•Mantenha a caixa d’água limpa e tampada.
•Coloque aparas (sainhas) nos canos das caixas d’água para impedir a 

subida de ratos no reservatório.
•A roupa que tiver contato com a enchente deve ser lavada com água 

fervente ou água com cloro. 
•Jogue fora os alimentos e remédios que forem molhados nas enchentes.

Leptospirose (doença do rato)
Como evitar

•Proteja as mãos com luvas e os pés com botas ou improvise proteção amarrando os 
pés e as mãos com sacos de plástico.

•A lama das enchentes tem alto poder infectante. Ela adere aos móveis, às paredes 
e ao chão. Tire essa lama, também com pés e mãos protegidos. O local deve ser 
lavado e desinfetado com água sanitária.

•Não permita que crianças brinquem nas águas das enchentes, pois elas podem 
ficar seriamente doentes.

•Beba somente água fervida ou tratada com hipoclorito de sódio.
•As Unidades Básicas de Saúde distribuem hipoclorito de sódio.

Em casos de enchentes, todos devem permanecer 
o menor tempo possível em contato com as águas

Lembre-se! Não há vacina contra a leptospirose


