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DICAS PARA CURTIR O CARNAVAL COM SAÚDE 

 
 

A combinação entre verão, feriado prolongado e excessos na alimentação e nas 
brincadeiras podem causar problemas à saúde. Por isso, durante o carnaval é importante 
observar alguns cuidados básicos para se manter longe dos riscos e saber curtir de forma 
saudável.  

A alta concentração de pessoas pode favorecer a transmissão de doenças e a 
ocorrência de acidentes.  

 
 

ALIMENTOS 
 

   
 

É importante que sejam observados alguns cuidados na escolha e consumo de 
alimentos, já que há aumento do número de refeições fora de casa e do consumo de 
produtos em barracas.  



Regras básicas como lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro 
são importantes, pois além de garantir a segurança podem evitar a ocorrência de Doenças 
Transmitidas por Alimentos (DTA). Essas DTA são provocadas pelo consumo de alimentos 
contaminados com micróbios prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas. A 
maior parte delas pode ser prevenida por meio da adoção de procedimentos higiênicos por 
parte de quem manipula os alimentos.  

Segue abaixo algumas dicas importantes: 

   O local deve possuir Alvará da prefeitura e Licença da Vigilância Sanitária visíveis ao 
público. Garantindo que o mesmo está sendo fiscalizado pelos órgãos competentes.  

   O alimento deve estar com boa aparência e com temperatura adequada. Disposto em 
estufa (frituras e assados) ou geladeiras/ frízeres/caixas térmicas (recheios de lanches, 
carnes utilizadas em churrascos, salsichas, molhos, etc). 

  O manipulador deve utilizar uniforme completo, aparentar higiene pessoal (barba feita, 
mãos sem ferimentos, unhas aparadas, cabelos presos, com boné ou touca, sem 
adornos: anéis, pulseiras, brincos entre outros)  

  O manipulador não deve ficar falando enquanto está fazendo o lanche, porque sua 
saliva pode contaminar o alimento. 

  Deve haver uma pessoa exclusiva para receber o dinheiro dos clientes. Porque o 
dinheiro é uma fonte de contaminação das mãos e consequentemente dos alimentos. 

  Os canudinhos devem estar embalados individualmente, para que as pessoas não os 
contaminem ao retirá-los do local onde estão dispostos. 

 

 
DOENÇAS DE ORIGEM ALIMENTAR 

São causadas por microorganismos, se dividem em dois grupos principais: 
 
* Intoxicações alimentares  (ausência de febre) 

Consiste na ingestão de toxinas que foram pré elaboradas nos alimentos pelo 
crescimento de microorganismos patogênicos. 
Os principais microorganismos responsáveis por este tipo de gastroenterite são: Clostridium 
botulinum, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e também alguns fungos produtores de 
toxinas 
 
* Infecções (presença de febre) 

Caracteriza-se pela ingestão do próprio microorganismo presente no alimento, 
podendo ocorrer das seguintes formas: 
Infecção – os microorganismos ingeridos, aderem ao intestino (mucosa), colonizando-o, 
podendo haver também a invasão dos tecidos intestinais; 
Tóxicoinfecção – a produção de toxinas dentro do intestino. 
 
 
SINTOMAS 
Diarréia 
– fezes líquidas, geralmente em jatos e sem agressão ao epitélio intestinal. 
– é resultado da secreção ativa de eletrólitos e água pelo epitélio intestinal, decorrente da 
ação de toxinas no intestino. 
– o quadro não apresenta febre. 
Disenteria 
– cólicas abdominais e fezes características, sobretudo pela presença de sangue e muco. 
– agressão ao epitélio intestinal por microorganismos causadores de  infecção. 
– o período de incubação vai de 12 a 72 horas e acompanhado por febre. 

 

         Fiquem atentos com as sobras de comidas nas suas residências, não 
deixem as panelas com comidas dentro de armários e fornos, porque irão estragar e 
colocar em risco a saúde da família. As sobras devem ser armazenadas em potinhos 
de plástico ou vidro com tampa e reaquecidas antes de serem consumidas. 



  
 
SEXO SEGURO  
 

     
 

Ao manter qualquer tipo de relação sexual, use camisinha. Ela é sua única 
proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Lembre-se que doenças como a 
Aids podem ser transmitidas até mesmo por meio de sexo oral.  

Na hora de usar a camisinha, observe a data de validade e verifique se a 
embalagem traz o número de registro da Anvisa (registro MS nº), além do símbolo de 
certificação do Inmetro. Guarde a camisinha em locais frescos e secos evitando que as 
mesmas fiquem expostas ao sol e não utilize se ela estiver há muito tempo na carteira ou 
no porta luvas do carro.  
 
 
MEDICAMENTOS 

 
 

Abusar de bebidas e comidas típicas na esperança de resolver o problema com 
medicamentos é uma armadilha perigosa.  Nesses casos, a moderação é mesmo o melhor 
remédio. Não existe medicamento milagroso e grande parte deles não podem ser usados 
após a ingestão de bebidas alcoólicas.  

É importante esclarecer que o uso de todo e qualquer medicamento envolve 
riscos, incluídos aí os que não necessitam de prescrição médica e os que são feitos à base 
de plantas (fitoterápicos). Além disso, o uso indiscriminado pode provocar novos problemas. 
E lembre-se: se você realmente necessitar ir à farmácia ou drogaria, peça a ajuda do 
farmacêutico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ESPUMAS DE CARNAVAL 
 

 
 

 
As chamadas neves, serpentinas ou espumas de carnaval também merecem 

preocupação nessa época, sobretudo no que diz respeito ao uso por crianças.  Esses 
produtos não devem ser inalados, ingeridos nem expostos a calor excessivo (mais de 50º 
C).  Também se deve evitar o contato do produto com os olhos e mucosas. Em caso de 
ingestão, não provoque vômito. Procure imediatamente o Ponto Socorro, levando a 
embalagem ou rótulo do produto.  

Desde 2007, a Anvisa estabelece critérios de segurança para a fabricação e 
comercialização desses produtos, impondo a obrigatoriedade de que eles passem por 
testes toxicológicos. 

 

 
DENGUE         

 
 

A dengue é uma doença grave e que pode matar É transmitida pelo mosquito 
Aedes Aegypti infectado, que se reproduz em água parada. Para prevenir não podemos 
deixar água acumular. Os sintomas são: febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor 
no corpo e principalmente nas juntas e manchas vermelhas no corpo. 

A doença é antiga e as campanhas educativas também, mas 80% dos focos do 
mosquito transmissor da dengue ainda estão em casa. Portanto, combater a Dengue é um 
dever de todos. 

http://www.dengue.org.br/dengue.html
http://www.dengue.org.br/mosquito_aedes.html
http://www.dengue.org.br/mosquito_aedes.html
http://www.dengue.org.br/dengue_sintomas.html

