Higiene: a primeira
linha de defesa que
falta no combate
à COVID-19
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A pandemia de COVID-19 é uma emergência global que
exige medidas colectivas urgentes, não apenas para fazer
frente a esta crise, mas para criar resiliência contra a
ameaça de crises sanitárias futuras.
Juntamente com o distanciamento físico, a prática da boa higiene é uma primeira linha de defesa vital contra
a COVID-19 e está no cerne do aconselhamento sobre saúde pública da Organização Mundial da Saúde (OMS).i
É especialmente crucial na ausência de uma vacina para a COVID-19. A lavagem das mãos é um dos mais
eficazes métodos disponíveis de prevenção de doenças. Dados existentes sugerem que pode reduzir os casos
de pneumonia em 50%, as infecções respiratórias agudas em 16-23% e o risco de diarreia endémica em 48%.1
A saúde pública é impossível sem acesso a água limpa, sabão e serviços de higiene para os profissionais de
saúde da linha da frente, os seus doentes e as suas comunidades. Todavia, em termos mundiais, 3 mil milhões de
pessoas carecem de água e sabão em casa. A situação é igualmente penosa nos centros de saúde a nível global:2
2 em 5 carecem de instalações para higiene das mãos na unidade de cuidados.
1 em 4 não dispõe de água limpa no local.
1 em 5 não dispõe de retretes adequadas.
Nos países menos desenvolvidos, quase metade não dispõem de água limpa no local e apenas 1 em 4 consegue
eliminar os resíduos médicos em segurança.
Tal constitui um ponto fraco crítico nos sistemas de saúde, uma imperfeição basilar na nossa armadura colectiva
para a segurança sanitária mundial. Durante décadas, os governos e doadores negligenciaram o investimento
adequado nos elementos básicos da água limpa, do sabão e das retretes adequadas; mesmo agora, o investimento
em higiene para robustecer sistemas de saúde fracos está em grande medida ausente das respostas nacionais à
COVID-19, bem como do apoio dos doadores.

Medidas cruciais
para a resposta
e a reconstrução a
partir da COVID-19

Instamos os chefes de governo e ministros da saúde a
tomarem as medidas cruciais seguintes, em harmonia
com a orientação da OMS, assegurando que o
investimento urgente em higiene e saúde pública seja
nuclear a uma resposta à COVID-19 e a uma estratégia
de reconstrução.

1. Investir urgentemente em serviços, infra-estruturas,
abastecimentos e formação nas áreas da água, do
saneamento e da higiene (WASH) para todos os
profissionais de saúde da linha da frente, incluindo
o pessoal auxiliar e de limpeza, em conformidade
com a resolução WHA72.7, anteriormente acordada,
sobre WASH nas unidades de cuidados de saúde.ii
2. Iniciar campanhas de informação sobre saúde
pública em massa à escala nacional que incluam
boas práticas de higiene adaptadas às necessidades
de todos como parte crucial da contenção da
propagação da COVID-19.
3. Assegurar a incorporação de indicadores do
acesso a WASH nas unidades de cuidados de saúde,
nas comunidades e nos grupos “em maior risco”
na monitorização da resposta à COVID-19 pelo
governo nacional.
4. Assegurar que os ministérios responsáveis pela
água e pelo saneamento sejam envolvidos nas
estruturas e nos mecanismos de coordenação
transgovernamentais da resposta à COVID-19 e
partilhar dados sobre o acesso a WASH para as

comunidades “em maior risco” e onde haja carência
ou insuficiência de WASH nas unidades de cuidados
de saúde.
5. Assegurar que o investimento em serviços de WASH
sustentáveis seja incluído como prioridade no texto
da resolução WHA73 proposta sobre a COVID-19.
6. Incorporar dados e monitorização de WASH nos
processos e normas nacionais de qualidade dos
cuidados e preparação para pandemias, incluindo
análises sectoriais conjuntas e relatórios bienais
para a AMS sobre WASH nas unidades de cuidados
de saúde.
7. Os parceiros do desenvolvimento e as organizações
multilaterais devem aumentar urgentemente o
apoio financeiro a serviços de higiene para as
comunidades e os profissionais de saúde da linha
da frente. A ajuda pública ao desenvolvimento para
WASH tem de ser duplicada a curto prazo a fim de
reforçar a preparação e a resposta às pandemias e
robustecer os sistemas habilitadores que prestam
serviços sustentáveis a todos, privilegiando os que
estão em maior risco.

 OMS (2020). Recommendations to Member States to improve hand hygiene practices to help prevent the transmission of the COVID-19 virus. Disponível em: who.int/publications-detail/
recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus (consultado em 5 de Maio de 2020).

i

 No ano transacto, os ministérios da saúde comprometeram-se a investir em WASH em todas as unidades de cuidados de saúde quando adoptaram unanimemente a Resolução WHA72.7.
Disponível em: apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R7-en.pdf. A OMS e o UNICEF emitiram orientação sobre as medidas práticas que os governos devem adoptar: who.int/water_
sanitation_health/publications/wash-in-health-care-facilities/en/ (consultado em 5 de Maio de 2020).

ii

Exemplos de medidas práticas sobre WASH nas unidades
de cuidados de saúde que os Estados-Membros estão a
tomar para robustecer a resposta à COVID-19
 O governo da Tanzânia, através do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Comunitário, do Género, dos Idosos e das
Crianças (MoHCDGEC) e do apoio da WaterAid, centrar-se-á em três regiões de alto risco, incluindo Dar es Salaam, Arusha
e Zanzibar, e basear-se-á em programas existentes na região de Geita. As intervenções apoiarão o Ministério na expansão
de serviços de WASH, incluindo instalações para lavagem das mãos em locais fulcrais e campanhas de comunicação em
massa com mensagens sobre lavagem das mãos e higiene, e na prestação de formação crucial para profissionais de
cuidados de saúde e da linha da frente sobre prevenção e controlo de infecções (PCI). Em harmonia com as directrizes
nacionais sobre WASH nas unidades de cuidados de saúde, as intervenções de PCI e WASH darão resposta à COVID-19 e,
em simultâneo, reforçarão a resiliência a crises sanitárias futuras.
 O Ministério da Saúde do Camboja centrou-se no melhoramento da qualidade dos cuidados em todo o seu sistema de
saúde pelo melhoramento dos serviços básicos de água e saneamento nas unidades de cuidados de saúde. Subsistem
desafios nas infra-estruturas de higiene e limpeza, bem como na formação e nas práticas da área. Um departamento de
saúde provincial está a trabalhar com a WaterAid para avaliar rapidamente as infra-estruturas e a gestão da higiene das
mãos nas unidades de saúde primária, a fim de ajudar a identificar e suprir lacunas e desafios na adopção dos requisitos
da resposta à COVID-19. Além disso, está em curso uma revisão da orientação sobre limpeza e do conhecimento de
produtos de limpeza na linha da frente a fim de apoiar o melhoramento da formação.

Não deixar ninguém para trás
na resposta à COVID-19
A COVID-19 não conhece fronteiras, mas agravou várias dimensões da desigualdade – económica, de género, rural, urbana,
etária, de capacidade e de acesso a serviços básicos de WASH e saúde.3,4 Os profissionais de saúde da linha da frente,
voluntários de saúde das comunidades e cuidadores são sobretudo mulheres. Enfrentam um risco maior de infecção em
condições com meios de WASH limitados, bem como uma pressão adicional para gerir a carência de WASH, uma exposição
acrescida ao vírus e o aumento do risco de violência e retaliação em tempos de crise. As medidas de confinamento
apresentam riscos adicionais para a saúde e a segurança, em especial para as mulheres e crianças, ao passo que aqueles que
vivem em bairros de lata urbanos sobrelotados não têm forma de se distanciar fisicamente nem serviços de saneamento.
Assegurar que a resposta à COVID-19 promova um acesso equitativo a WASH é essencial para a concretização dos direitos
humanos e pode constituir um passo crucial para combater estas desigualdades persistentes. Além disso, atenua o impacto
nos meios de subsistência e mantém os ganhos obtidos em relação às prioridades sanitárias globais existentes, como as
respeitantes a nutrição, cólera, saúde e direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) e doenças tropicais negligenciadas (DTN).
O investimento em WASH é agora uma iniciativa “sem arrependimentos” que os Estados-Membros têm de tomar para
enfrentar a COVID-19, sustentar as intervenções de saúde pública existentes e criar resiliência a crises futuras.

Vacinação e higiene:
uma abordagem holística à saúde
Os programas de vacinação estão actualmente em risco devido aos impactos da COVID-19.5 O controlo e a prevenção
exaustivos das doenças requerem serviços de WASH inclusivos e sustentáveis e comportamentos de higiene, juntamente
com os programas de vacinação estabelecidos. Há uma fundamentação sólida para a prestação conjunta destes serviços
essenciais, já que os programas de vacinação chegam a mais pessoas do que qualquer outra intervenção sanitária e servem
de ponto de entrada para a integração de WASH, com especial ênfase na mudança dos comportamentos de higiene. 6,7,8
Enquanto o mundo espera por uma vacina para a COVID-19, instamos os Estados-Membros a privilegiarem a prestação
conjunta de serviços de higiene e vacinação e a utilizarem a flexibilidade que a Gavi providenciou para reafectar até 10%
dos investimentos para reforço dos sistemas de saúde existentes à supressão de lacunas críticas nos serviços de higiene.9
Ao privilegiar agora a aplicação conjunta de programas integrados, será possível preparar os planos nacionais, ajudar
a sustentar plataformas de vacinação críticas e entrar em fase de prontidão com abordagens de higiene integradas para
o futuro lançamento de uma vacina contra a COVID-19.

Saiba mais acerca da resposta da WaterAid à COVID-19 em
wateraid.org/global-covid-19-response
Para mais informações, contacte:
COVID19Response@wateraid.org
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A WaterAid é uma organização
internacional sem fins lucrativos
determinada a fazer da água limpa,
das retretes adequadas e da boa
higiene algo de normal para todos,
em todos os lugares, no prazo de
uma geração.
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