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Dia Mundial do Banheiro

No dia 19 de novembro foi celebrado o Dia Mundial do Banheiro, data criada pela ONU com
o objetivo de proporcionar visibilidade para as condições precárias de esgotamento sanitário
no mundo, suscitando na criação de materiais e ações que podem ser desenvolvidas por
organismos da sociedade civil e de governos em busca da universalização do acesso à água e
ao saneamento.
Com base em dados divulgados pelo UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e
pela OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não
têm serviços de água tratada e aproximadamente 4,2 bilhões de habitantes não têm serviços de saneamento básico. O relatório também aponta que 8 em cada 10 pessoas vivendo
em zonas rurais não têm acesso aos serviços básicos, sendo assim, nas áreas rurais a situação
é ainda mais alarmante.
Compreendendo a importância deste tema, o Instituto Trata Brasil produziu um material para
a imprensa com intuito de apresentar dados da falta do acesso a banheiro e saneamento no
Brasil. Dados IBGE de 2019 presentes no material mostram que no Brasil o número de residências sem acesso à banheiro são de 1,6 milhão, ou seja, aproximadamente mais de 5 milhões de pessoas. Além desses números, o cenário nacional de saneamento básico ainda é
preocupante, cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, mesmo em
meio à pandemia da Covid-19, e quase 100 milhões de brasileiros não têm atendimento a
coleta dos esgotos.
Para conferir o material completo acesse: http://www.tratabrasil.org.br/pt/
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Faça a sua parte

O verão está chegando e o mosquito da dengue também.
Quer saber como se prevenir? Confira as dicas!

O verão está chegando acompanhado de dias mais chuvosos e quentes, cenário favorável para reprodução
do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como a dengue, a Zika,
Chikungunya e febre amarela.
Por isso, é importante que todos fiquem atentos e tomem cuidados para eliminar pontos de reprodução
dos mosquitos. Confira algumas dicas:
1. Fique de olho nos vasos de plantas
Coloque areia até a borda dos pratinhos para evitar o acúmulo de água, além disso é importante lavá-los
uma vez por semana com sabão e escova.
2. Água acumulada? Aqui não!
Descarte corretamente latas, garrafas, potes, pneus e qualquer outro tipo de objeto que possa servir como
criadouro, optando pela reciclagem sempre que possível.
3. Garrafa bem guardada, é garrafa tampada!
Se você deseja guardar garrafas e outros objetos que podem acumular água, deixe todos tampados ou
com a boca para baixo.
4. Atente-se a todos os cantos! Evite a contaminação de calhas e caixas-d’água
As calhas devem ser mantidas desobstruídas e livres de folhas e galhos, enquanto a caixa-d’água deve
estar sempre bem tampada.
5. Tudo bem limpinho! Higienize recipientes que armazenam água
Tanques, barris e tonéis utilizados para guardar água da chuva, por exemplo, devem ficar tampados e ser
higienizados semanalmente com escova e sabão. As piscinas devem ser tratadas com cloro.
6. Cuide bem do lixo!
Amarre bem as sacolas e coloque em lixeiras fora do alcance de animais, não jogue lixo em terrenos
baldios.
7. Cuide de você e de todos!
Além das medidas coletivas de prevenção, você pode se proteger ainda mais passando repelentes,
utilizando inseticidas, vale também instalar mosquiteiros e telas em portas e janelas.

E XP E D I E N T E

Os principais sintomas da dengue são febre alta (maior que 38.5ºC), dores musculares intensas, dor ao
movimentar os olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. No entanto,
a infecção por dengue pode ser assintomática (sem sintomas), leve ou grave. Neste último caso pode levar
até a morte. Ao apresentar os sintomas, é importante procurar um serviço de saúde para diagnóstico e
tratamento adequados, todos oferecidos de forma integral e gratuita por meio do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Instituto Trata Brasil – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
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