
 

                         

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DIRETORIA GERAL DE VIGILÃNCIA EM SAUDE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 
 

                                                                                                                                    

A Vigilância em Saúde Ambiental 

de Salvador (VISAMB) é um setor 

da Secretaria Municipal de Saúde 

que realiza constantemente coleta de 

dados e análise de informações 

sobre saúde e ambiente, 

identificando alterações que possam 

interferir na saúde das pessoas. 

Entre os programas de sua 

competência está o Vigidesastres, 

Programa Nacional do setor de 

Vigilância em Saúde Ambiental 

relacionado aos riscos decorrentes 

dos desastres naturais (enchentes, 

deslizamentos, secas, etc).  

 

 

 

Alagamento 
 

Ocorre em centros urbanos onde, na maioria das vezes, existe uma 

falha nos canais de microdrenagem locais. Esses canais têm por 

objetivo receber e conduzir as águas da chuva oriundas de construções, 

praças, lotes, ruas, etc. Quando existe algum fator que impeça a água 

pluvial de circular livremente por estes dutos, então ocorre o 

alagamento.  
 

Doenças transmitidas por alagamentos 
 

Durante o período de alagamento diversas doenças podem ser 

transmitidas à população, tais como leptospirose, hepatite A e E, febre 

tifóide (tifo), cólera, dengue, micoses, pneumonia, etc. Para evitá-las, 

recomenda-se evitar o contato com as áreas alagadas. Não sendo 

possível, usar roupas longas e sapatos fechados como medida de 

proteção. Quando a água baixar, lavar tudo o que foi molhado com 

cloro, para matar os microorganismos nocivos. 

O uso do repelente nos dias seguintes ao alagamento é importante, bem 

como a ingestão de água clorada ou filtrada e de alimentos que não 

tenham entrado em contato com as águas sujas. 
 

O que se deve fazer para prevenir alagamentos? 
 

 A consciência de todo cidadão deveria ser a de não jogar lixo nas ruas 

e em terrenos baldios, pois essa atitude pode provocar o entupimento 

dos bueiros pelos detritos que se acumulam nas galerias subterrâneas, 

por onde escoa a água da chuva, reduzindo assim sua vazão e causando 

inundações e novos alagamentos.  

Ao longo da cidade de Salvador, pode-se observar que diversos tipos 

de materiais são descartados indevidamente. Os plásticos, como 

garrafas PET e sacos são os maiores vilões dos alagamentos, porque 

demoram anos para se decomporem e criam uma espécie de barreira 

para o fluxo de água que deveria escoar facilmente. Da mesma forma é 

o descarte de móveis, pneus velhos, galhos de árvores ou entulhos no 

leito dos rios. Além de poluir o ambiente, eles reduzem a área do rio 

que dá vazão à água, com risco de transbordamento.  

Para quem reside em casa, uma boa forma de prevenir acúmulo de água 

indevida é manter o telhado limpo para evitar entupimentos nas calhas 

que levam a água aos escoadouros apropriados.  

Outra alternativa é construir reservatórios para armazenar a água da 

chuva, que pode ser usada para lavagem de pátios ou rega das plantas. 

Dessa forma, ajuda-se a combater enchentes, colabora-se com o meio 

ambiente e reduz-se a conta d'água. 
 

VISAMB – Av. Vasco da Gama, nº4209 - Tel: 2201-8635 / 8637  
Ouvidoria da Saúde do Município: 3186-1100 

Para saber mais... 

 
Consulte os sites a seguir:  
 
http://aquafluxus.com.br/?p=4997  
 
http://planetasustentavel.abril.com.br/ 
 
http://www.educacional.com.br/report
agens/enchentes/doencas.asp 
 

http://www.tuasaude.com/doencas-
transmitidas-pela-chuva/ 
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