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O coronavírus (COVID-19) e a água

O que é a COVID-19?

É uma doença causada por um novo tipo de coronavírus (SARS-Cov-2) que 
surgiu no �nal do ano de 2019. A Organização Mundial de Saúde (OMS) foi 
comunicada sobre casos de pneumonia sem causa identi�cada na cidade de 
Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019. Rapidamente, a doença espa-
lhou-se pelo mundo e, em 11 de março de 2020, foi classi�cada pela OMS como 
uma pandemia.

Os principais sintomas da COVID-19 são febre, tosse seca e cansaço. Alguns pa-
cientes apresentam ainda: congestão nasal, corrimento nasal, dor de garganta e 
diarreia. Vale salientar que algumas pessoas permanecem assintomáticas. A 
doença apresenta-se de forma mais grave em idosos e pessoas com problemas 
de saúde prévios, como pressão alta, problemas cardíacos e diabetes. 

O coronavírus (COVID-19) tem o poder de se multiplicar rapidamente, por isso a 
higiene é fundamental. Diante de tal situação, os Comitês de Bacias Hidrográ�-
cas nesse momento de Pandemia também têm a preocupação em alertar a po-
pulação para o que os órgãos de saúde recomendam: �car em casa, lavar as 
mãos de maneira correta, com água e sabão, durante 20 segundos, e quando 
não for possível lavar as mãos, usar o álcool em gel. 
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MOLHE AS MÃOS E OS PULSOS 

COM ÁGUAS CORRENTE E 

APLIQUE SABÃO NAS MÃOS

ESFREGUE AS “COSTAS” 
DAS MÃOS

ENXAGUE SUAS
MÃOS COM ÁGUA CORRENTE

PRONTO! SUAS MÃOS
ESTÃO HIGIENIZADAS

SEQUE SUAS MÃOS COM
PANO LIMPO 

OU  TOALHA DE PAPEL

LAVE OS POLEGARES LAVE AS PONTAS DOS DEDOS
E UNHAS NA PALMA DA MÃO

ESFREGUE BEM AS 
PALMAS DAS MÃOS
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ESFREGUE ENTRE
OS DEDOS

Como lavar as mãos adequadamente:



O coronavírus (COVID-19) se espalha quando muco ou gotículas (tosse ou espir-
ro) que contêm o vírus entram no corpo através dos olhos, nariz e boca. Na 
maioria das vezes, isso acontece por meio das mãos, ao tocar com as mãos na 
boca, nos olhos e nariz. É fundamental cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar, 
evitar tocar os olhos, não emprestar objetos e nem pegar emprestado. Além da 
higienização das mãos, o uso de máscaras faz parte de um pacote completo de 
medidas de prevenção e controle para frear a propagação de determinadas do-
enças respiratórias virais, incluindo a COVID-19. As máscaras podem ser usadas 
para a proteção de pessoas saudáveis (quando em contato com alguém infecta-
do) ou para controle da fonte (quando usadas por alguém infectado para preve-
nir transmissão subsequente). No entanto, o uso de máscaras isoladamente não 
é su�ciente para proporcionar um nível adequado de proteção ou controle da 
fonte, e outras medidas nos âmbitos individual e comunitário também devem 
ser adotadas para conter a transmissão de vírus respiratórios. Independente-
mente do uso de máscaras, a adesão a medidas de higienização das mãos, dis-
tanciamento físico e outras medidas de prevenção e controle de infecções (PCI) 
é crucial para prevenir a transmissão inter-humanos da COVID-19.

ORIENTAÇÕES PARA MANEJO DAS MÁSCARAS 

Para qualquer tipo de máscara, o uso e o descarte apropriados são essenciais 
para garantir a melhor e�cácia possível e evitar o aumento da transmissão. Em 
relação ao uso de máscaras, a OMS preconiza as orientações a seguir, derivadas 
das boas práticas em locais de assistência à saúde: • higienizar as mãos antes de 
colocar a máscara; • colocar a máscara com cuidado, garantindo que ela cubra a 
boca e o nariz, ajustar a banda nasal e apertá-la �rmemente para minimizar 
quaisquer espaços entre o rosto e a máscara; • evitar tocar na máscara durante o 
uso; • remover a máscara usando a técnica apropriada: não tocar a frente da 
máscara, mas sim removê-la pela parte de trás; • após a remoção, ou sempre que 
a máscara usada for inadvertidamente tocada, limpar as mãos com álcool gel ou 
lavar com água e sabão caso as mãos estejam visivelmente sujas; • assim que a 
máscara �car úmida, trocar por outra nova, limpa e seca; • não reutilizar másca-
ras descartáveis; • descartar máscaras descartáveis após cada uso e imediata-
mente após serem removidas.
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LAVE BEM AS MÃOS COM

ÁGUA E SABÃO

PRENDA A MÁSCARA ATRÁS 

DAS ORELHAS E 

CERTIFIQUE-SE  DE COBRIR 

BEM O NARIZ E BOCA

EVITE TOCAR A PARTE DA

FRENTE DA MÁSCARA, 

TROQUE-A APÓS 

DUAS HORAS DE USO

LAVE BEM AS MÃOS COM

ÁGUA E SABÃO ANTES DE 

REMOVÊ-LA

APENAS TOQUE O ELÁSTICO

QUE A PRENDE ATRÁS DA ORELHA

E COLOQUE-A PARA LAVAR

LAVE NOVAMENTE AS 

MÃOS COM ÁGUA

E SABÃO

Como colocar e remover a máscara:



Como impedir a propagação do coronavírus?

Quando há uma situação emergencial de epidemia em um país ou uma pande-
mia (quando a epidemia é generalizada e perpassa as fronteiras de um país, 
espalhando-se por outros continentes), há a imposição de um isolamento social 
por parte dos governos e dos líderes das nações. No caso da pandemia de coro-
navírus de 2020, por exemplo, os governos estão impondo quarentenas e dis-
tanciamento social, que opera por meio do fechamento de comércio, do trans-
porte público e de escolas. O isolamento e o distanciamento social são medidas 
sanitárias contra a proliferação de doenças epidêmicas ou pandêmicas.

Quando falamos em reclusão de pessoas a �m de evitar que uma doença espa-
lhe-se, dois termos são importantes: quarentena e isolamento. Quando uma 
pessoa é colocada em quarentena, ela é separada da população, porém não 
apresenta sintomas, tratando-se apenas de uma precaução por ela ter tido con-
tato com um doente ou ter estado no local de fonte da infecção. Apenas 
quando a pessoa está comprovadamente doente é que ela é submetida ao iso-
lamento.



A importância da Água durante a pandemia do coronavírus

A Organização Mundial da Saúde classi�cou a doença causada pelo novo coro-
navírus (Covid-19) como uma pandemia a partir de 11 de março de 2020. Desde 
então diversas esferas governamentais do mundo todo têm mobilizado seus 
esforços e a respectivas populações ao enfrentamento desta doença, que cresce 
diariamente em número de acometidos e óbitos de forma surpreendente. E a 
água é um fator fundamental para os cuidados para evitar a transmissão do 
vírus, seja nas ações individuais (como lavar bem as mãos com sabão e os uten-
sílios utilizados por pessoas contaminadas) quanto nas coletivas (como lava-
gem e desinfecção de superfícies e ambientes externos). Contudo, a água com 
alto grau de pureza laboratorial é parte crucial nas metodologias de identi�ca-
ção do vírus e outras posteriores. 

O Brasil é o país que tem mais água doce disponível no mundo, representando 
12% do total existente no planeta. É mais que toda a Europa e o continente afri-
cano. Em 2019, porém, quase 10% dos domicílios brasileiros não contavam com 
abastecimento de água diariamente, segundo o Instituto Brasileiro de Geogra-
�a e Estatística (IBGE).

A falta de um bem elementar e a insalubridade de moradias precárias e sem 
rede de esgoto faz crescer o número de mortes pelo novo coronavírus em regi-
ões onde o poder público não atua. No momento em que a doença COVID-19 
atinge o mundo todo, a falta d’água é uma questão de vida ou morte. Lavar 
sempre e bem as mãos, ter mais cuidados com a limpeza das moradias, além de 
evitar o contato com outras pessoas, são as principais medidas para evitar a 
doença. 


