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Introdução: A água é um recurso essencial para a manutenção da vida, sendo seu estado 

potável o ideal para o consumo humano, tanto para beber quanto para a higiene pessoal. Ela 

deve atender ao padrão de potabilidade estabelecido em norma pelo Ministério da Saúde (MS) 

e não oferecer riscos ao seu consumidor [1]. No entanto, é cada vez mais difícil não relacionar 

a água com os problemas ambientais, que consequentemente culminam em problemas de 

saúde [2]. A baixa qualidade da água que chega nas residências, principalmente nas regiões 

periféricas das cidades, é responsável por muitas doenças de veiculação hídrica, sendo 

comprovada a redução do número de pessoas que contraem doenças relacionadas a água após 

os cuidados com o saneamento básico e tratamento da mesma [3]. Assim, o controle e a 

vigilância da qualidade adequada deste recurso para o consumo humano e seu abastecimento 

estão entre os direitos básicos de todos, visando a promoção à saúde. Entretanto, a 

infraestrutura governamental fornecida às comunidades mais carentes ainda não supre 

integralmente as necessidades básicas relacionadas ao consumo de água potável, favorecendo 

o consumo desta em um estado inadequado [4]. Ademais, é importante ressaltar que o cuidado 

domiciliar é essencial para garantir a boa qualidade da água, sendo necessária a orientação por 

profissionais da saúde sobre quais cuidados devem ser adotados para garantir seu tratamento 

ideal, visto que, a falta de recursos e/ou informações, além de práticas incorretas no manejo 

do líquido, resultam num consumo inapropriado, aumentando o risco de exposição a 

patógenos [5]. Neste contexto, torna-se indispensável a adoção de pequenas medidas 

domiciliares, assim como apoio governamental para a prevenção de doenças advindas da rede 

hídrica. Objetivos: Relatar uma ação educativa realizada por acadêmicas do curso de 

medicina no território do conjunto Radional II, no bairro da Condor, Belém, Pará, sobre 

cuidado e tratamento correto da água consumida para os moradores daquela região. Descrição 

da Experiência: A ação foi realizada nos dias 07, 14 e 21 de novembro de 2018. 

Acompanhadas de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da Estratégia de Saúde de Família 

(ESF) da Radional, caminhamos pelas ruas próximas a ESF, nos três dias de ação, no período 

da manhã. Abordávamos moradores que estavam nas ruas e calçadas, bem como nas suas 

casas, com o apoio dos ACS´s, que conheciam bem a comunidade. Para isso, foram 

distribuídos panfletos elaborados pelo MS que ilustravam métodos de tratamento da água 

como: fervura; como filtrar ou coar a água através de filtro doméstico, coador de papel ou 

pano limpo; utilização de hipoclorito de sódio, demonstrando as doses corretas para a 

quantidade de água desejada. Além disso, foram distribuídos, concomitantemente à entrega 

dos panfletos, frascos de hipoclorito de sódio de 50ml que são disponibilizados pelo MS. Com 

esses materiais em mãos, abordamos cada morador com uma breve conversa sobre doenças 

que podem ser transmitidas pela ingestão e uso de água não potável, após isso entregávamos 

uma unidade do hipoclorito de sódio e o panfleto com as instruções de como usá-lo. Notamos 

que a maioria dos moradores do bairro já possuía conhecimento prévio acerca do uso do 

produto, mas que há tempos não faziam uso, pois a ESF, que outrora disponibilizava-os, 

deixou de fazer. Outrossim, os moradores comumente relatavam que a qualidade da água 
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fornecida pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) era duvidosa, pois 

apresentava cor amarelada e odor. Em diversos momentos os moradores nos pediam mais de 

uma unidade do produto, alegando que dariam para um vizinho que estava ausente ou para 

algum parente próximo. A comunidade se demonstrou interessada nas conversas e agradecida 

com a ação. Foram entregues cerca de 300 unidades de hipoclorito de sódio e 250 panfletos 

informativos. Resultados: A experiência oportunizou promover informação aos moradores 

daquela região e, consequentemente, conscientização no que se refere ao correto manejo do 

tratamento da água para consumo doméstico. Isso foi possível através do reforço didático, 

pela distribuição dos panfletos; pelo apelo informacional dialogado com cada morador 

interessado; e pela distribuição da fórmula que purifica a água, tornando-a potável ao 

consumo humano. Ainda, evidenciou-se com a experiência, que geramos interesse à 

informação pelos ouvintes, o que demonstra que conseguimos que os mesmos almejassem 

saúde. Além disso, quaisquer dúvidas e mitos que impediam e amedrontavam a utilização do 

hipoclorito de sódio entregue foram esclarecidas e desenraizadas. E, com grande importância, 

através da conscientização levada, poderemos diminuir os índices de parasitoses e das demais 

patologias advindas da água não tratada naquela região, assim como, diminuir também os 

gastos públicos com o tratamento dessas enfermidades. Dessa forma, em consequência da 

ação, levamos saúde por meio de aprendizado. Conclusão: A população apresentou-se 

disposta e receptiva às nossas abordagens, possibilitando boa comunicação e entendimento 

sobre o tratamento alternativo da água. Apesar da maioria dos moradores apresentarem 

conhecimento prévio sobre a utilização do hipoclorito de sódio para prevenir doenças 

veiculadas pela água, alguns ainda tinham dúvidas sobre o manejo adequado do produto e 

sobre as formas alternativas de tratamento da água, isso permitiu que, através de metodologias 

simples e sucintas, houvesse uma maior obtenção de conhecimento sobre esse assunto para a 

população da Radional II, no bairro da Condor, Belém, Pará. 
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