RECURSO: Mensagens e estatísticas-chave
Mensagens-chave
● Sou profissional de saúde. Água limpa, sanitários e uma boa higiene são
fundamentais para a minha capacidade de oferecer cuidados de saúde de
qualidade.
● Sem estas necessidades básicas, milhões de doentes - especialmente
mães e bebés recém-nascidos - ficam em risco de infecções
potencialmente fatais que podem ser prevenidas, como a septicemia, a
meningite ou o tétano, todas elas infecções associadas a condições pouco
higiénicas.
● Os nossos líderes e todos os estados membros da ONU prometeram
assegurar vidas saudáveis para todos até 2030. Isto será impossível sem
água limpa, saneamento adequado e serviços e informação sobre uma boa
higiene em todas as instalações de cuidados de saúde.
Estatísticas-chave
● A Organização Mundial de Saúde (OMS) calcula que 38% das instalações de
saúde dos países de rendimento baixo e médio não têm acesso a uma fonte
de água básica. 19% não têm saneamento adequado e 35% não têm sabão
para lavar as mãos.
● Na África Subsariana, 42% das instalações de saúde não têm acesso a uma
fonte de água básica.
● Calcula-se que um em cada cinco bebés que morrem durante o primeiro
mês de vida no mundo em desenvolvimento poderia ter sobrevivido se
tivesse sido lavado em água limpa e cuidado num ambiente limpo por
pessoas que tivessem lavado as mãos.
● Em 2013, morreram quatro bebés a cada cinco minutos na África
Subsariana ou na Ásia Meridional de causas altamente preveníveis como
septicemia, meningite ou tétano - todas elas infecções fortemente associadas
a condições pouco higiénicas.
Medidas que queremos que os responsáveis pela tomada de decisões
adoptem
● Comprometer-se a que até 2030 todas as instalações de saúde tenham um
abastecimento de água corrente limpa e em quantidade suficiente, casas de
banho seguras para os doentes e para o pessoal (com fechaduras e luzes,
apropriadas para utilização por crianças e acessíveis a pessoas portadoras
de deficiência), lavatórios funcionais, sabão e higienizadores para as
mãos à base de álcool para os trabalhadores de saúde e para os doentes
Adira à campanha por cuidados de saúde de qualidade para todos até 2030 www.wateraid.org/healthprofessionals

RECURSO: Mensagens e estatísticas-chave
em todas as salas de tratamento e de partos e materiais de limpeza em
quantidade suficiente para manter um ambiente higiénico e estéril.
● Assegurar que não são construídas novas instalações de saúde sem
serviços de água e saneamento adequados e sustentáveis.
● Assegurar que todos os trabalhadores de saúde recebem formação e apoio
profissional para praticar e promover uma boa higiene.
Informação adicional
● WaterAid (2015) Começo saudável: o primeiro mês de vida
● OMS (2015) Water, sanitation and hygiene in health care facilities: status in
low- and middle-income countries and way forward [Água, saneamento e
higiene em instalações de cuidados de saúde: situação em países de
rendimento baixo e médio e o caminho a seguir]
(Estatísticas país por país sobre a cobertura de água, saneamento e higiene
em instalações de saúde – Anexo 4)
● OMS e UNICEF (2015) WASH in healthcare facilities: global action to provide
universal access by 2030 [Água, saneamento e higiene em instalações de
saúde: acção global para fornecer acesso universal até 2030]
● Está disponível toda uma gama de recursos da WaterAid, incluindo
infográficos, relatórios e sínteses, no endereço www.wateraid.org/healthystart
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