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RESUMO
Este estudo teve como objetivo avaliar o processo de higienização das mãos pelos
profissionais de saúde no Centro de Terapia Intensiva (CTI) Adulto e na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica de um hospital público da cidade do
Rio de Janeiro. Para isso foram aplicados três formulários de observação. O primeiro
foi disponibilizado pela Organização Mundial de Saúde para implantação da
estratégia multimodal para melhoria da higienização das mãos. Os demais
formulários foram elaborados pela autora deste estudo avaliativo contendo uma lista
de verificação com os passos a serem seguidos para a execução da técnica de
higienização das mãos com água e sabonete e com preparações alcoólicas. Tratase de um estudo avaliativo de perfil formativo, com abordagem centrada na
administração e que utilizou o modelo CIPP que permitiu concentrar a avaliação em
um aspecto específico do objeto avaliado – a higienização das mãos. A técnica de
observação foi utilizada para a coleta de dados deste estudo. Os resultados
apresentados nesta avaliação referentes à adesão a higienização das mãos
evidenciaram que a UTI Neonatal e Pediátrica encontra-se com taxa de adesão de
74,5% enquanto o CTI Adulto encontra-se com uma taxa de 48%. Em ambos os
setores a preferência dos profissionais foi pela técnica de higienização das mãos
com água e sabonete. Quanto a esta, os principais pontos críticos encontrados em
ambos os setores foram o dorso dos dedos, os polegares, as polpas digitais e unhas
e os espaços interdigitais. Como recomendações, sugere-se a melhoraria do
conhecimento dos profissionais de saúde acerca dos momentos indicados para a
higienização das mãos, colocação das instruções com os momentos indicados para
higienização das mãos no ambiente de assistência e como executá-la ao lado dos
dispensadores de sabonete e preparações alcoólicas bem como instituir uma política
hospitalar referente ao uso de adornos no CTI Adulto.
Palavras chaves: avaliação em saúde; higiene das mãos; infecção hospitalar.

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the process of hand hygiene by healthcare
professionals in the Adult Intensive Care Unit (ICU) and the Neonatal and Pediatric
Intensive Care Unit (ICU) at a public hospital in Rio de Janeiro. It was applied three
forms of observation. The first one was made available by the World Health
Organization for the implementation of multimodal strategy for improving hand
hygiene. Other forms have been prepared by the author of this evaluative study
containing a checklist of steps to be followed by the implementation of hand hygiene
technique with soap and water and with alcoholic preparations. It is an evaluative
study that adopts a formative evaluation approach besides the one based on
administration that used the CIPP model which allowed the evaluation focus on a
specific aspect of the evaluated object - hand hygiene. The observation technique
was used to collect the data. The results presented in this evaluation concerning the
adherence to hand hygiene showed that Neonatal and Pediatric ICU compliance rate
was 74.5% while the Adult ICU compliance rate was 48%. The professionals of both
places preferred soap and water hand hygiene technique. The main critical points
found in both places for this technique was the back of the fingers, thumbs, fingertips
and nails and between the digits spaces. Recommendations for these results were
better knowledge about hand hygiene moments from healthcare workers, put
instructions with recommended moments for hand hygiene in the points of care and
how to do this next to the soap and alcoholic preparations dispensers and institute a
hospital policy regarding the use of jewelry in the Adult ICU.
Keywords: health evaluation; hand hygiene; infection control.
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1 A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
A higienização das mãos, anteriormente referenciada como lavagem das
mãos, tem sido considerada objeto de estudo nas ciências da saúde desde 1846
quando Ignaz Semmelweis, um médico húngaro, após a adoção desta prática no
atendimento as parturientes em um hospital em Viena, observou uma redução na
mortalidade por febre puerperal de 12,2% para 1,2% (BRASIL, 2007a; BRASIL,
[s.d.]). Na ocasião este fato não teve muita relevância, pois, os microrganismos
ainda não eram conhecidos pelos estudiosos. Mais tarde, com a descoberta da
teoria Microbiana da Doença, defendida por Robert Koch, que conseguiu associar
um microrganismo a uma determinada doença, o carbúnculo (BRASIL, [s.d.]), os
estudos de Semmelweis começaram a ganhar mais relevância. Com a evolução no
mundo das ciências da saúde, estudos foram sendo publicados para que a prática
de higienização das mãos fosse largamente adotada pelos profissionais de saúde
nos momentos da assistência aos pacientes. Esta prática deve ser incorporada à
assistência aos pacientes no âmbito hospitalar ou fora dele sempre que ocorrer a
prestação de assistência à saúde.
A terminologia, higienização das mãos, passou a ser adotada em 2002 após a
publicação do consenso do Centers for Disease Control and Prevention (Centro de
Controle e Prevenção de Doenças - CDC), devido a sua maior abrangência em
relação às práticas assistenciais (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND
PREVENTION, 2002). Este termo engloba a higienização simples, a higienização
antisséptica e a fricção antisséptica para a preparação cirúrgica das mãos (BRASIL,
2007a). Assim, ao se utilizar o termo higienização das mãos, está-se referindo a
todas as modalidades desta prática, sendo considerado o contexto de sua aplicação.
A não adoção desta prática pelo profissional de saúde aumenta o risco para o
paciente. Este risco é representado pela infecção, ora definida como infecção
hospitalar e atualmente intitulada Infecção Relacionada à Assistência à Saúde
(IRAS).
No entanto, nem todo o profissional de saúde considera a higienização das
mãos como um fator de extrema importância para a segurança do paciente assistido
por ele e, a sua não execução de forma intencional pode ser considerado um ato
antiético, como previsto nos códigos de ética (BRASIL, 2007b). Entretanto, sabe-se
que o profissional, quando não executa a higienização das mãos, não o faz por
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diversas razões. Podem-se destacar motivos como: irritação na pele das mãos; o
uso de luvas; falta de estrutura como pias, sabonete, papel toalha ou preparações
alcoólicas próximas ao leito; trabalho em unidades de cuidados intensivos; falta de
conhecimento por parte dos profissionais sobre consensos, riscos de contaminação
cruzada e, crença por parte dos profissionais de que eles higienizam as mãos nos
momentos indicados (PITTET, 2000b).
A adoção desta prática tem sido alvo de discussões entre os profissionais da
saúde por muito tempo em todo o mundo. As publicações acerca da importância
desta prática, a técnica de realização e os momentos indicados já foram publicados
pelo CDC, em 1974 e pela Association for Professionals in Infection Control and
Epidemiology (Associação de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia
- APIC) em 1988, aqui ainda com a prática referenciada como “Lavagem das Mãos”
(BRASIL, [s.d.]). Já em 2002, com a publicação do novo consenso do CDC tem-se a
modificação da terminologia de lavagem das mãos para higienização das mãos
(CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2002).
Os consensos existentes na literatura afirmam que a higienização das mãos é
uma das mais importantes medidas de intervenção na diminuição das IRAS
(BRASIL, 2013a). A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que as IRAS são o
principal problema para a segurança do paciente e que sua prevenção deve ser
prioridade nas instituições para tornar o cuidado seguro (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2009). A falha em promover a higienização das mãos nas
instituições tem sido também apontada como uma das responsáveis pelo aumento
de germes multirresistentes e pela ocorrência de surtos nas instituições hospitalares
(CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2002). Pode-se dizer que
promover a higienização das mãos tem sido um desafio nas instituições há mais de
um século, ao se tomar como referência os esforços de Ignaz Semmelweis em 1846.
Com a finalidade de gerar um aumento da adesão dos profissionais a esta
prática, conta-se com diversas publicações relacionadas a estratégias envolvendo
educação, motivação e mudanças no sistema. Como exemplo pode-se citar a troca
de dispensadores das soluções, troca das soluções, o feedback aos profissionais
das avaliações acerca da melhoria da adesão à higienização das mãos e relatos de
experiências. No entanto, esta prática não vem sendo executada pelos profissionais
de saúde da forma devida, no que tange a sua frequência ou utilização da técnica
segundo recomendações dos consensos.
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A avaliação presente neste estudo é parte importante do processo de
implementação de um programa de melhoria na qualidade desta prática no Hospital
Federal de Bonsucesso (HFB). A avaliação foi realizada em duas unidades de
terapia intensiva da instituição – unidade de terapia intensiva adulto e a unidade de
terapia intensiva neonatal e pediátrica, esta última representada por um único
ambiente separado pela estrutura física arquitetônica, uma parede, contudo, com a
mesma equipe assistencial que se distribui nos dois âmbitos do setor.
Sabe-se que não basta realizar a higienização das mãos no momento certo.
Faz-se necessário seguir um padrão técnico que garanta a sua higienização de
modo a remover a microbiota transitória e reduzir a microbiota residente a níveis
seguros, principalmente na realização de procedimentos assépticos.
A necessidade de se seguir um padrão técnico torna a adesão dos
profissionais ainda mais comprometida. Ao se considerar adequada à higienização
das mãos realizada no momento adequado e com a técnica correta, a adesão a esta
prática por parte dos profissionais fica ainda mais comprometida (PITTET, 2008).
A técnica de higienização das mãos seja ela com água e sabonete ou com
preparações alcoólicas, descritas na literatura e nos consensos nacionais e
internacionais, diferem entre si em alguns pontos (MELO et al., 2013). Para se
observar a técnica de higienização das mãos, a primeira tarefa foi definir o padrão a
ser seguido na instituição estudada.

Esta padronização baseou-se nas

recomendações encontradas na literatura, bem como nas características da
instituição, ou mesmo dos setores, onde foi realizada a avaliação.

1.1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Este estudo tem como objetivo avaliar o processo de higienização das mãos
pelos profissionais de saúde no Centro de Terapia Intensiva (CTI) Adulto e Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica do HFB.
O estudo é composto por duas etapas. A primeira delas avalia a adesão dos
profissionais de saúde à higienização das mãos segundo a metodologia da
estratégia multimodal da OMS. A segunda etapa avalia a técnica de higienização
das mãos empregada pelos profissionais de saúde de acordo com um padrão
técnico baseado nos consensos da OMS e da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA).
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Este estudo avaliativo é parte integrante da segunda fase da pesquisa
“Implantação da estratégia multimodal para higienização das mãos nos hospitais
federais do Rio de Janeiro”, aprovada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) na chamada MCTI/MS – SCTIE – DECIT Nº
08/2013 (BRASIL, 2013). Esta pesquisa vem sendo desenvolvida em dois Hospitais
Federais (HF) do Rio de Janeiro. A autora deste estudo avaliativo é Enfermeira em
um dos hospitais participantes da pesquisa e membro do grupo de pesquisadores
responsável por esta proposta de trabalho. Entretanto, apenas o HFB, que é um
hospital geral, situado na cidade do Rio de Janeiro e representa um dos hospitais da
Rede Federal de Hospitais do Rio de Janeiro, fez parte deste estudo avaliativo.
O processo de avaliação da técnica de higienização das mãos, tanto com
água e sabonete quanto com preparações alcoólicas, visa instrumentalizar o grupo
de pesquisadores, clientes deste estudo avaliativo, quanto à capacitação e
aprimoramento dos profissionais de saúde envolvidos no projeto para melhoria da
higienização das mãos. Os dados obtidos nesta avaliação poderão subsidiar os
pesquisadores na abordagem dos pontos críticos observados nesta prática nos
diferentes setores avaliados.
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2 A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
2.1 A IMPORTÂNCIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
A higienização das mãos é considerada, mundialmente, um dos processos
mais importantes na prevenção das IRAS e no controle da disseminação de
microrganismos (BRASIL, [s.d.]). As IRAS são caracterizadas como um grave
problema referente à segurança dos pacientes, devendo ter prioridade nas ações de
prevenção em todas as instituições de saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2009). Erasmus et al. (2010) estimam que 5% a 10% dos pacientes adquirem IRAS
em todo o mundo, chegando a prevalência entre 20% e 30% para pacientes
admitidos em unidades de terapia intensiva.
A melhoria da adesão dos profissionais à higienização das mãos é uma das
estratégias utilizadas na abordagem de diferentes surtos de infecção ou de
colonização por germes multirresistentes1. A recomendação para higienização das
mãos e prevenção das IRAS está presente tanto nos consensos nacionais através
das publicações da ANVISA, como nos consensos internacionais, nos guias do
CDC, da OMS, entre outros.
Como a higienização das mãos está entre as principais abordagens para
redução do risco de IRAS e disseminação de microrganismos multirresistentes1 ou
não no ambiente assistencial, ela está incluída na chamada “abordagem horizontal”
de prevenção de infecção. Tal afirmativa deve-se ao fato de ser esta uma
abordagem ampla, não específica a nenhum microrganismo, sendo utilizada como
estratégia de gerenciamento em todos os surtos de infecção e colonização. A
abordagem horizontal é considerada aquela de melhor valor global, tendo em vista a
diversidade de microrganismos que podem estar associados às IRAS (SEPTIMUS et
al., 2014).
É importante ressaltar que há outras recomendações para prevenção da
disseminação de germes multirresistentes no ambiente hospitalar. Entre elas
encontra-se a adoção da precaução de contato para pacientes com confirmação de
colonização ou infecção por estes microrganismos, incluindo o uso de luvas de
procedimento e avental de mangas longas (CENTER FOR DISEASE CONTROL
AND PREVENTION, 2002). Contudo, a higienização das mãos não pode ser

1

Microrganismo resistente a uma ou mais classes de antimicrobiano (SIEGEL, et al. , [2006] p. 05;
SIEGEL, et al., [2007]. p. 22).
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descartada devido a tal paramentação, já que o uso de luvas não protege as mãos
dos profissionais de saúde da contaminação por germes multirresistentes durante os
cuidados com os pacientes ou quando em contato com as proximidades do mesmo.
As luvas apenas diminuem a contaminação das mãos, mas não as eliminam
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).
A higienização das mãos é tão importante no cenário da saúde que está
presente em inúmeras legislações sob a forma de recomendações para melhoria
desta prática ou na obrigatoriedade de disponibilização de estruturas físicas para
garantir a melhoria deste procedimento.
A Portaria nº 2.616 de 1998, cujo foco está na sistematização do Programa de
Controle de Infecção Hospitalar fala sobre a obrigatoriedade de manutenção, pelos
hospitais

do

país,

de

programa

de

controle

de

infecções

hospitalares,

regulamentando assim, o funcionamento das Comissões de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH) (BRASIL, 1998). Esta portaria conta com um anexo específico
com orientações sobre a higienização das mãos, intitulado “lavagem das mãos”,
termo utilizado por ocasião da publicação desta portaria. Esta publicação veio
reforçar as recomendações contidas no manual “Lavar as mãos: orientação para o
profissional de saúde”, publicado pelo Ministério da Saúde em 1989 com
recomendações sobre a higienização das mãos (BRASIL, [s.d.]).
A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n.º 50, traz recomendações acerca
da infraestrutura necessária para a higienização das mãos em todas as áreas do
Estabelecimento de Assistência à Saúde (EAS). Esta resolução recomenda a
presença de pias nas áreas assistenciais, especificando-as em relação às suas
características, como profundidade, largura e sua quantificação por leito. As
torneiras também possuem especificações técnicas quanto ao seu fechamento sem
contato manual e proíbe-se o uso de redutores de fluxo de água em alguns setores
específicos, como o Centro Cirúrgico (BRASIL, 2002).
Ainda com foco na legislação, seguindo os novos estudos demonstrando que
preparações alcoólicas podem substituir a higienização das mãos com água e
sabonete em vários momentos, foi publicada a RDC n.º 42 tornando obrigatória a
disponibilização de preparações alcoólicas nos pontos de assistência e tratamento
nas diversas áreas dos EAS, unidades básicas e serviços móveis de assistência à
saúde (BRASIL, 2010). Como ponto de assistência entende-se “o local onde três
elementos estejam presentes: o paciente, o profissional de saúde e a assistência ou
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tratamento envolvendo o contato com o paciente ou suas imediações (ambiente do
paciente)” (BRASIL, 2013b). A referência a serviços móveis nesta resolução reforça
a preocupação acerca da prevenção das IRAS não só no ambiente hospitalar, mais
comumente estudado, como também nas demais áreas assistenciais como nos
serviços móveis, unidades básicas entre outros.
Os hospitais são estruturas complexas que sempre necessitam reestruturar
suas áreas para atender o crescente avanço tecnológico. Contudo, adequar as
estruturas físicas das instituições, muitas construídas há décadas, não é uma tarefa
simples. Assim, a recomendação de disponibilizar preparações alcoólicas próximas
ao ponto de assistência, como descrito na RDC n.º 42 (BRASIL, 2010), vem
viabilizar as mudanças necessárias para que as recomendações presentes nos
consensos internacionais e nacionais relacionadas à melhoria da adesão ao
processo de higienização das mãos sejam atendidas (CENTER FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION, 2002; BRASIL, 2007b; BRASIL, [s.d.]). A utilização
de preparações alcoólicas propicia um aumento da adesão à higienização das mãos
devido à facilidade em se disponibilizar o produto no ponto de assistência e garantir
a agilidade que os profissionais de saúde necessitam em momentos de maior tensão
e alta demanda de trabalho nas unidades assistenciais (PITTET, 2000). O uso de
preparações alcoólicas, como estratégia de melhoria da adesão dos profissionais à
higienização das mãos, faz parte da proposta da OMS na melhoria desta prática
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2008).
Recentemente a higienização das mãos vem ganhando espaço de discussão
em outras especialidades que não apenas àquelas ligadas à prevenção de IRAS. A
publicação do livro chamado “Errar é Humano: construindo um sistema de saúde
mais seguro” pelo Institute of Medicine (Instituto de Medicina - IOM) em 1999, trouxe
o processo de higienização das mãos à questões de segurança do paciente,
aumentando ainda mais as discussões. Este estudo apresenta relatos alarmantes
que chamaram a atenção da OMS acerca dos erros evitáveis que ocorriam em
cuidados prestados nas instituições hospitalares dos Estados Unidos, entre eles as
IRAS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). Com esta publicação, a OMS
resolveu ampliar a atenção dada às questões relacionadas à segurança dos
pacientes e deu início a Aliança Mundial pela Segurança do Paciente.
Representantes da Aliança Mundial publicaram o Programa para Segurança do
Paciente em outubro de 2005 envolvendo os profissionais de saúde, o paciente e a
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comunidade (BRASIL, [s.d.]; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). O primeiro
desafio escolhido pela Aliança Mundial pela Segurança do Paciente, por ser
considerado um problema presente em todos os países, foi a diminuição das IRAS
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). No Brasil, por exemplo, estima-se que
as IRAS entre os pacientes internados está entre 3% e 15% (ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DE SAÚDE, 2008). Assim, o programa instituído pela OMS através da
Aliança Mundial pela Segurança do Paciente para alcançar a diminuição das IRAS
foi intitulado Clean Care is Safer Care – Cuidado Limpo é Cuidado Seguro,
formalizando que a higienização das mãos representa um importante papel na
Segurança do Paciente.
Como parte do primeiro desafio global pela segurança do paciente iniciado
pela OMS em 2005 com o programa “Cuidado Limpo é cuidado Seguro”, foi lançada
a campanha intitulada “SAVE LIVES: Clean Your Hands” – Higienize as Mãos: Salve
Vidas (tradução adotada pela ANVISA nas campanhas nacionais). A campanha
mundial conta hoje com 17.164 instituições participantes em todo o mundo. O HFB é
uma destas instituições, cadastrada desde 2009. Esta campanha lançou o dia 05 de
maio como sendo o Dia Mundial de Higienização das Mãos, que vem sendo
comemorado desde então com campanhas nas instituições de saúde cadastradas
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015).
A segurança do paciente também é um dos principais focos de observação
por parte de órgãos de acreditação hospitalar, tanto nacionais, como a Organização
Nacional de Acreditação (ONA) como internacionais, como a Joint Commission
International (JCI) entre outras. A Joint Commission, que tem como missão promover
continuamente a segurança do paciente e a qualidade do cuidado, considerando o
primeiro desafio global lançado pela Aliança Mundial pela Segurança do Paciente,
uniu-se a outros grupos como CDC e OMS, com o mesmo objetivo e consolidou um
consenso sobre práticas de monitoramento da adesão à higienização das mãos. O
objetivo foi auxiliar os profissionais de saúde na decisão de monitorar a adesão à
higienização das mãos, considerando o que, quem, por que e como serão
executadas as ações (THE JOINT COMMISSION, 2009).
A importância deste consenso, que orienta sobre as formas de como realizar
a monitorização desta prática, se consolida na avaliação das instituições para
obtenção de titulação de acreditados pela JCI. A metodologia de avaliação conta
com um capítulo com padrões centrados nas metas internacionais de segurança do
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paciente e a higienização das mãos representa a meta para reduzir o risco de
infecções associadas a cuidados médicos. Na avaliação desta meta a instituição
deve apresentar evidências sobre a melhoria da adesão dos profissionais à
higienização das mãos como parte dos programas de melhoria da qualidade na
instituição (PADRÕES, 2014).
Desta forma pode-se afirmar que a higienização das mãos constitui uma
recomendação de boas práticas assistenciais, fundamentada em consensos
nacionais e internacionais e sustentada por legislações e programas de acreditação
como um processo de segurança para o atendimento aos pacientes.

2.2 A ADESÃO À HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
A afirmativa de que a higienização das mãos é o método mais eficaz e barato
para prevenção das IRAS é amplamente divulgada aos profissionais na área da
saúde. Entretanto, a adesão à higienização das mãos por estes profissionais
encontra-se abaixo de 50% na maioria dos hospitais (PITTET, 2008).
As indicações para a higienização das mãos “[...] é a razão pela qual é
necessária a higienização das mãos.” (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA
SAÚDE, 2008). A OMS estabeleceu cinco indicações para a higienização das mãos
pelos profissionais de saúde: antes do contato com o paciente, antes de realizar
procedimentos assépticos, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato
com o paciente e após contato com as proximidades do paciente (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2009). Para melhor explicar as indicações para higienização das
mãos foi sistematizada uma tabela de correspondência, presente no Manual para
Observadores (2008), que relaciona às cinco indicações citadas acima e as demais
recomendações da OMS como descrito no Quadro 1 (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, 2008).
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Quadro 1 - Correspondência entre as indicações e as recomendações da OMS (adaptado)
Recomendações consensuais (Diretrizes da OMS
sobre Higienização das Mãos em Serviços de Saúde)

Indicações
Antes de contato com o
paciente
Antes
de
realizar
procedimentos assépticos Após risco de exposição a
fluidos corporais
Após contato
paciente

com

Após contato com
áreas
próximas
paciente

o as
ao
-

antes e após contato direto com os pacientes (IB) 2
antes de manusear um dispositivo invasivo na assistência ao
paciente, estando ou não com luvas (IB)
se estiver mudando de um sítio corporal contaminado para
outro, limpo, durante o cuidado ao paciente (IB)
após contato com fluidos ou excreções corporais, membrana
mucosa, pele não intacta ou curativos de feridas (IA) 3
se estiver mudando de um sítio corporal contaminado para
outro, limpo, durante o cuidado ao paciente (IB)
- após remoção de luvas (IB)
antes e após contato direto com os pacientes (IB)
após remoção de luvas (IB)
após contato com objetos inanimados e superfícies
(inclusive equipamentos médicos) imediatamente próximas
ao paciente (IB)
após remoção de luvas (IB)

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008, p. 19.

Um importante fator a se analisar são os momentos de menor adesão dos
profissionais de saúde à higienização das mãos. Erasmus et al (2010) evidenciou
em seu estudo que a adesão à higienização das mãos é menor antes do contato
com o paciente, em média <20%, em comparação ao momento após o contato com
o paciente, variando de 30% a 40%.
O estudo realizado por Borges et al. (2012) em hospital escola no Brasil pode
ilustrar esta realidade em cenário nacional. Os autores evidenciaram que após a
aplicação da estratégia multimodal não foi possível alcançar bons resultados na
adesão à higienização das mãos. Contudo, a estratégia multimodal para melhoria da
adesão à higienização das mãos envolve uma mudança de comportamento dos
profissionais de saúde. Para que esse objetivo seja alcançado, ou seja, para que se
obtenha uma melhoria sustentada da adesão à higienização das mãos, recomendase que se aplique um ciclo mínimo da estratégia e um plano de ação por cinco anos
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2008).
Vários são os fatores levantados como justificativas para a baixa adesão a
esta prática. Pittet (2000a) em seu estudo ressalta fatores como: credibilidade por
2

3

IB - Fortemente recomendado para implantação e apoiado por alguns estudos experimentais,
clínicos e epidemiológicos e argumentos de teóricos (IB) (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2005).
IA - Fortemente recomendado para implantação e fortemente apoiado por estudos experimentais,
clínicos ou epidemiológicos (IA) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005).
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parte dos profissionais de que eles higienizam as mãos nos momentos indicados,
que a higienização das mãos causa irritação na pele, que as necessidades do
paciente são prioritárias à higienização das mãos, que há falta de pias ou que as
pias estão localizadas longe do ponto de cuidado, entre outros. Em outro estudo
Pittet (2000b) chama a atenção para outros fatores que levam à baixa adesão à
higienização das mãos como a categoria profissional, o setor do hospital, a hora do
dia ou o dia da semana e o grau de intensidade do cuidado.
O uso de luvas é outro fator que influencia na adesão à higienização das
mãos pelos profissionais de saúde. A utilização de luvas está associada à baixa
adesão à higienização das mãos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009, p. 74).
Fuller et al. (2011), realizaram um estudo envolvendo 15 instituições na Inglaterra e
no País de Gales, englobando uma UTI e no máximo três unidades de internação
para pacientes idosos e clínica médica. Os resultados apontaram que o uso de luvas
levou a uma redução drástica da adesão à higienização das mãos em todos os
momentos indicados, conforme preconizado pela OMS, especialmente nos contatos
de alto risco - antes de procedimentos assépticos, após contato com fluidos
corporais e antes do contato com os pacientes.
Quanto à categoria profissional, alguns estudos evidenciam que a não adesão
à higienização das mãos é mais expressiva na categoria médica e na categoria
assistente de enfermagem (auxiliares e técnicos de enfermagem) em comparação à
categoria enfermeiro (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION,
2002; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). Esta evidência foi reforçada por
Erasmus et al. (2010), que encontraram 17 estudos reportando taxas superiores a
50% envolvendo enfermeiros. Contudo, o guideline da OMS, ressalta que a adesão
à higienização das mãos pode ser diferente entre as especialidades médicas
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). Hofer et al. (2007) em estudo realizado
em 6 enfermarias de um hospital pediátrico na cidade do Rio de Janeiro, observaram
que os médicos tiveram maior adesão à higienização das mãos quando comparados
aos enfermeiros (p<0.01). Entretanto, ressaltam que na existência de melhor
proporção de profissionais de enfermagem por leito a adesão à higienização das
mãos aumenta. Outra categoria profissional apresentando uma baixa adesão à
higienização das mãos (9,1%) é a categoria fisioterapeuta, conforme mencionado
por Pan et al. (2007).
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A interferência do grau de intensidade do cuidado na adesão à higienização
das mãos foi explicitada em um estudo citado pelo Guia de Higienização das Mãos
da OMS de 2009 quando foram comparadas as oportunidades para a execução da
técnica por uma enfermeira em uma unidade de terapia intensiva, que tem em média
30 oportunidades de higienização das mãos por hora de cuidado e a uma enfermeira
de uma unidade pediátrica que teria em média 08 oportunidades por hora de
cuidado (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). O Center for Disease Control
and Prevention (2002), menciona em seu consenso um estudo onde a média de
oportunidades de higienização das mãos em uma UTI era de 20 higienizações por
hora de assistência prestada e, cuja taxa de adesão à higienização das mãos foi de
36%.
Por outro lado, há estudos que sinalizam que entre os motivos de maior
adesão dos profissionais à higienização das mãos encontra-se o risco de adquirir
alguma infecção ou se colonizar por germes multirresistentes. Esta preocupação
pode elevar a adesão à higienização das mãos (BORG et al., 2009). Guedes et al.
(2012) demonstram isso em seu estudo onde 97,5% dos entrevistados consideraram
a higienização das mãos uma importante estratégia de prevenção para adquirir
alguma infecção, ou seja, adquirir uma doença ocupacional no ambiente de trabalho
durante a assistência aos pacientes.
A partir da evidência de Guedes et al. (2012) pode-se pensar que em setores
com pacientes mais críticos, mais sujeitos a adquirir infecções devido ao alto grau de
exposição em que se encontram, a adesão à higienização das mãos tende a ser
maior. Entretanto, alguns estudos evidenciam que o aumento da demanda de
cuidados pelo paciente, normalmente evidenciado em pacientes de maior
complexidade, também constitui um fator relacionado à menor adesão à
higienização das mãos (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION,
2002; WORLH HEALTH ORGANIZATION, 2009). Assim, considera-se que o risco
para IRAS parece não afetar a adesão dos profissionais à higienização das mãos
(ERASMUS et al., 2010). Apenas na realização de cuidados mais contaminados, ou
seja, nas oportunidades para a proteção do profissional, ocorre uma maior adesão à
higienização das mãos em detrimento daquelas oportunidades onde há risco para o
paciente (ERASMUS et al., 2010; BATHRE et al., 2013).
Em busca de maior adesão à higienização das mãos, estudos aplicam teorias
comportamentais para melhor compreensão dos fatores que interferem na melhoria
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do processo. Um dos estudos comportamentais realizados no Brasil usou o Modelo
de Crença em Saúde (MCS). Trata-se de um estudo conduzido em uma UTI
Neonatal no município de Curitiba que aplicou o MCS e identificou quatro conceitos
que fundamentam a teoria: benefício, susceptibilidade, severidade e barreira
(GUEDES et al., 2012). Os fatores comportamentais evidenciados por Guedes et al.
(2012) sinalizam que estudos devem ser considerados no desenvolvimento de
programas motivacionais que atendam tanto unidades com boa adesão a
higienização das mãos quanto unidades com baixa adesão a esta prática (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2009).
Para a melhoria sustentada da adesão à higienização das mãos pelos
profissionais há relatos que a observação, juntamente com o feedback dos dados
referentes a esta aos profissionais, constituem a estratégia mais efetiva (PITTET et
al., 2000a). Desta forma, pode-se considerar a necessidade de introdução de
preparações alcoólicas, o feedback da adesão à higienização das mãos pelos
profissionais bem como o fácil acesso aos insumos para execução desta prática,
seja água e sabonete ou preparações alcoólicas (ERASMUS et al., 2010) como
sendo importantes fatores na melhoria sustentada da adesão à higienização das
mãos.

2.3 A TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Não basta o profissional de saúde realizar a higienização das mãos nos
momentos indicados, ele também precisa executar a técnica de forma adequada
para que se possa considerar a adesão válida. Desta forma deve-se realizar uma
avaliação qualitativa do procedimento considerando o passo a passo de sua
execução pelos profissionais. Oliveira e Paula (2011) referem a pouca abordagem
deste tipo de avaliação e seu valor quando dizem que “A abordagem da avaliação
qualitativa tem sido pouco utilizada pelos pesquisadores, e consiste em avaliar os
aspectos relacionados às técnicas utilizadas para HM4 e sua validade.” (OLIVEIRA;
PAULA, 2011, p. 411).
Laustsen et al (2008) propõem que o termo adesão seja aplicado quando a
higienização das mãos for executada antes e depois da realização dos
procedimentos de forma correta, utilizando quantidade adequada da solução,
4

HM – Higienização das Mãos.
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friccionando todas as superfícies das mãos e, no caso do uso de preparações
alcoólicas, aguardando a completa secagem. Pittet (2008) corrobora com Laustsen
et al (2008) ao considerar o tempo gasto no procedimento, a sua frequência e
também a qualidade da execução da técnica.
Não há um volume preciso recomendado para preparação alcoólica ou para
sabonete nos consensos sobre higienização das mãos. O volume adequado a ser
utilizado vai depender da apresentação do produto. As preparações alcoólicas, por
exemplo, podem variar entre álcool glicerinado, álcool gel e álcool em espuma
(CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2002; WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2009). Na descrição das técnicas com preparação alcoólica e
sabonete, o que se tem descrito é que a quantidade de produto a ser utilizada deve
ser o suficiente para que a técnica seja realizada de forma adequada (BRASIL,
[s.d.]; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). Na higienização das mãos com
preparação alcoólica encontra-se um alerta para o fato de que se as mãos estiverem
secas entre 10 e 15 segundos de fricção, significa que o volume aplicado foi
insuficiente (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2002;
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009, BRASIL, [s.d.]).
A higienização das mãos com preparações alcoólicas vem sendo incentivada
desde a publicação do guideline do CDC (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND
PREVENTION, 2002). As evidências de que preparações alcoólicas eliminam
microrganismos das mãos dos profissionais de saúde de forma mais eficaz que os
sabonetes comuns ou associados a antissépticos estão bem discutidas no guideline
da OMS, publicado em 2009 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). Desta
forma, o uso de preparações alcoólicas pelos profissionais de saúde vem
aumentando nas instituições levando à melhoria da adesão à higienização das
mãos. Entretanto, ainda se observa uma baixa adesão dos profissionais de saúde às
preparações alcoólicas (MOTA et al., 2014).
Um ponto de discussão na higienização das mãos, seja com preparação
alcoólica ou com água e sabonete, relaciona-se à retirada de adornos. O CDC
(CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2002) relata que há
vários estudos demonstrando a presença de microrganismos na pele localizada sob
os anéis de profissionais de saúde. Contudo, o mesmo analisou artigos com estudos
que demonstram que a contaminação da pele localizada sob os anéis dos
profissionais é similar àquela encontrada nas áreas sem este adorno. Desta forma,
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para o CDC, a retirada de adornos ainda necessita de mais estudos para configurar
uma recomendação (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION,
2002). Melo et al. (2013) ao analisar a descrição da técnica de higienização das
mãos em diferentes artigos, encontrou como recomendação a retirada dos adornos.
Outro importante fator para ser considerado na questão dos adornos refere-se à
Norma Regulamentadora (NR) nº 32 que foi aprovada pela Portaria n.º 485 em de 11
de novembro de 2005 pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre segurança e
saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde. A NR nº 32 traz no item 32.2.4.5
que o empregador deve vedar o uso de adornos (BRASIL, 2005). A retirada de
adornos para uma adequada higienização das mãos encontra-se presente nos
consensos do Ministério da Saúde e, sendo assim, será considerada neste estudo
avaliativo.
O tempo gasto pelo profissional na execução da técnica também é de grande
importância. Os consensos mais atuais recomendam que a higienização das mãos
com água e sabonete leve em torno de 40 a 60 segundos e com preparação
alcoólica de 20 a 30 segundos (BRASIL, [s.d.]; BRASIL, 2009; ORGANIZAÇÃO
PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008). Assim, em observações onde o tempo for
inferior a este há de se considerar a higienização das mãos, do ponto de vista
técnico, como inadequada.
Para avaliar a adequação da higienização das mãos o mais indicado é a
utilização de uma lista de verificação com as etapas a serem seguidas durante a
execução da técnica. Entretanto, em Melo et al. (2013), onde foram selecionados
estudos apenas com passo a passo de higienização das mãos com água e
sabonete, pode-se observar uma grande variedade de técnicas. Assim, a primeira
etapa de um estudo de avaliação da técnica de higienização das mãos com
preparação alcoólica ou água e sabonete consiste em definir a padronização do
passo a passo para consolidação do quadro de critérios.
A higienização das mãos, segundo os passos descritos nos consensos da
OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009) levam em consideração as
seguintes etapas: aplicação do produto a ser utilizado, fricção das palmas das mãos
entre si, fricção do dorso das mãos, fricção das palmas com os dedos entrelaçados
– focando os espaços interdigitais, fricção do dorso dos dedos, fricção dos
polegares, fricção das polpas digitais e unhas. Quando a opção é pela preparação
alcoólica acrescenta-se a orientação de aguardar que as mãos se sequem antes de
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realizar os procedimentos. Quando a opção é por higienizar as mãos com água e
sabonete, acrescenta-se orientações referentes à abertura da torneira, molhar as
mãos antes de aplicar a solução e, para finalizar a técnica, o enxágue das mãos, a
secagem das mesmas e o fechamento da torneira sem o contato manual, neste
caso, utilizando-se de papel toalha ou contando-se com torneira com dispositivo
automático (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008). A fricção da
área dos punhos consta como etapa importante da higienização das mãos nos
consensos nacionais sobre o tema, sendo necessário a sua inclusão para uma
avaliação do passo a passo da técnica (MELO et al., 2013; BRASIL, [s.d.]; BRASIL,
2009).
Na revisão dos artigos já citados encontram-se relatos sobre a avaliação da
técnica de higienização das mãos em cenários diversos, sendo que todos retratam a
dificuldade em se obter uma boa adesão atendendo a todos os critérios
preconizados. Mota et al. (2014), em seu estudo, utilizando um checklist com as
etapas de higienização das mãos, evidenciaram que a técnica foi inadequada devido
ao esquecimento de algumas etapas. A adesão plena a higienização das mãos foi
de apenas 40% entre todos os profissionais observados neste estudo. Felix e
Miyadahira (2009), em outro estudo realizado com alunos do Curso de Graduação
em Enfermagem no Brasil, evidenciou que 50% dos alunos executaram a
higienização das mãos nos momentos devidos, entretanto, apenas 8,8% dos alunos
observados executaram a técnica de forma correta. Já Laustsen et al. (2008)
evidenciaram que 55% dos profissionais observados acerca da técnica de
higienização das mãos com álcool gel tiveram adesão correta à técnica. Neste
estudo os profissionais tinham conhecimento de que estavam sendo observados
acerca da higienização das mãos com álcool gel e os autores consideraram que o
efeito howthorne,5 causado pela presença dos pesquisadores em campo, possa ter
aumentado a adesão dos profissionais a este procedimento.
Macdonald et al. (2006) avaliaram a técnica de higienização das mãos através
de iluminação ultravioleta em uma unidade de ortopedia e evidenciaram que 7,8%
da superfície das mãos dos profissionais não foram higienizadas. Os autores
atentaram que a equipe médica foi a que teve o pior desempenho inicial, sinalizando
que este grupo é o que mais necessita de treinamento. Hofer et al. (2007)
5

Howthorne: diz respeito a mudança de atitude dos profissionais pelo fato de estarem sendo
observados (OLIVEIRA; PAULA, 2011).
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observaram a higienização das mãos em enfermarias de pediatria, observaram que
as partes mais esquecidas pelos profissionais foram a fricção dos polegares seguida
pela fricção da ponta dos dedos, dorso dos dedos, espaços interdigitais e punhos.
Barreto et al. (2009) avaliaram a higienização das mãos dentro da área de
recuperação pós-anestésica e evidenciaram que as pontas dos dedos e as unhas,
os polegares, os espaços interdigitais e os punhos foram as áreas mais esquecidas
pelos profissionais durante a técnica de higienização das mãos. Felix e Miyadahira
(2009) relatam que os maiores problemas foram evidenciados em relação à retirada
de adornos (64,6%), não fricção das unhas/ ponta dos dedos (33,4%) e fechamento
da torneira onde apenas 5% dos profissionais observados fechou a torneira sem
contaminar as mãos.
Pittet (2008) relata que uma avaliação de risco revela que a frequência e o
tempo gasto na higienização das mãos raramente excedem a 50% e que este
desempenho, mesmo sob supervisão, fica abaixo do ideal em torno de 50% das
vezes, resultando em uma redução adicional da eficácia deste procedimento. Assim,
o autor atenta para o fato de que em uma avaliação de risco usando-se matemática
simples, mesmo esperando-se 100% de eficácia neste procedimento, a adesão
alcançada seria de apenas 15%. A partir do relato de Pittet (2008), deve-se
considerar a observação da técnica executada pelos profissionais para se avaliar a
eficácia do processo.
2.4 A MONITORIZAÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
São vários os estudos que descrevem os resultados sobre avaliações de
adesão à higienização das mãos pelos profissionais de saúde, porém, sem uma
padronização, a comparação entre eles é complexa (BOYCE, 2011). A OMS veio
corroborar com a padronização de um método de avaliação quando desenvolveu o
conceito dos “5 Momentos para Higienização das Mãos” (WORLD HEATH
ORGANIZATION, 2009). Para Boyce (2011) a disponibilização, pela OMS, de uma
grande variedade de materiais com este conceito na campanha “Salve Vidas: Lave
as Mãos”, pode facilitar a padronização dos estudos.
Para a melhoria da adesão à higienização das mãos a estratégia multimodal
inclui a educação dos profissionais, o monitoramento da prática – aqui representada
pela observação da adesão à higienização das mãos nos cinco momentos
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preconizados pela OMS, e o feedback aos profissionais (PITTET, 2008). Entretanto,
pode-se dizer que a observação constitui um método que requer tempo dos
profissionais que irão realiza-lo e que isso pode dificultar a mesma. Para atenuar
este problema existem dispositivos eletrônicos que podem ser utilizados para
monitorizar a ocorrência desta prática. Para Stewardson e Pittet (2011) uma das
maiores vantagens na utilização de dispositivos eletrônicos para avaliação da
adesão à higienização das mãos pelos profissionais está relacionada à provisão de
um grande conjunto de dados e um menor viés na observação ou efeito howthorne.
Outro importante fator a ser considerado na observação refere-se aquela realizada
por um profissional da unidade. Este pode superestimar a conformidade da
observação, devido a sentimentos de fidelidade do profissional a unidade avaliada,
causando assim um diferente viés na observação (DHAR, et al., 2010).
Alguns textos fazem críticas sobre o método de observação direta para
avaliação da adesão à higienização das mãos pelos profissionais de saúde e, entre
estas se encontra o efeito howthorne (MARRA et al., 2010; MARRA et al., 2014;
STEWARDSON, PITTET, 2011; ERASMUS et al., 2010; ECKMANNS et al., 2006).
Eckmanns et al. (2006) mencionam que em seu estudo a adesão à higienização das
mãos, após ter sido evidenciado o objetivo da observação pelos profissionais, teve
um aumento de 55% quando comparado com o momento de observação onde o
objetivo da observação foi encoberto. Marra et al (2010) concordam que o efeito
howthorne é prejudicial à avaliação da adesão à higienização das mãos. Além disso,
trata-se de um método demorado e de alto custo, pois, exige a dedicação de um ou
mais profissionais para realização da observação (MARRA, 2010). Stewardson e
Pittet (2011) concordam com a referencia de Marra et al. quando afirmam que o uso
de dispositivos automáticos fornece um dado maior de observação de sua utilização,
neste caso significando realização de higienização das mãos, e diminui o viés de
observação ou o efeito howthorne. Boyce (2011), mesmo concordando que a
observação direta pode afetar o comportamento dos profissionais de saúde e
resultar em elevadas taxas de adesão pelo efeito howthorne, ressalta vantagens do
método ainda não alcançadas por nenhum outro dispositivo eletrônico até o
momento. Pittet (2008) já havia comentado a colocação de Boyce (2011) quando
relatou que a adesão à higienização das mãos, mesmo sob supervisão, está abaixo
do ideal resultando na redução de sua eficácia.
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Marra et al (2010) em um estudo comparativo entre o método de observação
direta, a mensuração do consumo de produto e a contagem eletrônica da utilização
do mesmo, não validou o método de observação direta. O estudo não evidenciou
correlação entre o consumo médio deste usado na unidade estudada, que era
relativamente estável, com as observações realizadas em campo. Contudo, houve
uma correlação do consumo médio do produto e a contagem eletrônica. Este relato
vem reforçar que dispositivos eletrônicos podem auxiliar na avaliação da adesão à
higienização das mãos pelos profissionais de saúde, uma vez que possibilita acesso
a dados como a frequência em que os profissionais utilizam os dispositivos e permite
identificar o dispensador mais utilizado pelos profissionais (MARRA et al., 2010 apud
BOYCE, 2011). Entretanto, Boyce (2011), após revisão de alguns artigos sobre
diferentes métodos de avaliação da adesão dos profissionais de saúde a
higienização das mãos, coloca que o método de observação direta, conduzido por
profissionais treinados, continuará tendo um importante papel na monitorização da
adesão a esta prática, uma vez que este método fornece informações que outros
dispositivos não fornecem.

2.5 A ESTRATÉGIA MULTIMODAL PARA MELHORIA DA HIGIENIZAÇÃO DAS
MÃOS
A primeira ação para o desenvolvimento de uma intervenção relativa à
melhoria da adesão dos profissionais de saúde à higienização das mãos deve ser a
identificação da prevalência da não adesão destes profissionais e as diferenças na
adesão entre eles segundo suas categorias (ERASMUS et al., 2010). A estratégia
multimodal para melhoria da higienização das mãos desenvolvida pela OMS tem
esta proposta em sua fase inicial.
A estratégia multimodal para melhoria da higienização das mãos, doravante
referida apenas como estratégia multimodal, foi criada a partir da publicação do guia
de higienização das mãos da OMS, inicialmente publicado em 2006 com posterior
revisão em 2009. Este guia foi elaborado por um time formado para conduzir o
primeiro desafio global da Aliança Mundial pela Segurança do Paciente intitulado
Clean Care is Safer Care – Cuidado Limpo é Cuidado Seguro. O guia da OMS foi
baseado no guia sobre higienização das mãos publicado pelo CDC em 2002 com
alguns outros tópicos inseridos por este time (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2009).
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Considerando a necessidade de se melhorar a adesão dos profissionais à
higienização das mãos, o time de trabalho deste primeiro desafio construiu um
consenso visando assegurar que o que nele estivesse escrito se transformasse de
um documento estático á uma ferramenta viva, capaz de influenciar a prática
profissional

causando

impacto

positivo

no

mesmo

(WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2009).
Assim,

a

estratégia

multimodal

visa

promover

uma

mudança

no

comportamento dos profissionais com a propagação da metodologia, a difusão das
inovações, aqui representadas pela introdução das preparações alcoólicas nas
diferentes apresentações, e uma avaliação de impacto (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2009). Os cinco elementos essenciais para a estratégia
multimodal são: mudança no sistema, incluindo disponibilidade de preparação
alcoólica nos pontos de cuidados dos pacientes; fornecimento de água potável,
sabonete e papel toalha; treinamento e educação continuada para os profissionais
de saúde; monitoramento da prática de higienização das mãos com feedback aos
profissionais; lembretes nos locais de trabalho; e a criação de cultura de segurança
em higienização das mãos com a participação dos profissionais de forma individual e
dos lideres e gestores da instituição (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).
Assim, para implementar os cinco elementos essenciais, a OMS elaborou um
roteiro com cinco passos ou etapas que organizam as atividades necessárias para
se alcançar a melhoria da adesão à higienização das mãos. O guia para implantação
da estratégia multimodal da OMS para melhoria da higienização das mãos detalha
as atividades e as ferramentas a serem utilizadas e são retratadas, de forma sucinta,
no Quadro 2 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2008).
Quadro 2 – Passos para a implantação da estratégia multimodal para melhoria da
higienização das mãos
Passo 1
Situação do
local
Atividades
Identificar o
coordenador

Passo 2
Avaliação básica

Passo 3
Implantação

Atividades
Avaliações
básicas: assumir
responsabilidades

Atividades
Lançar a
estratégia

Passo 4
Avaliação de
acompanhamento
Atividades
Acompanhar as
avaliações:
assumir
responsabilidade

Passo 5
Desenvolvendo
plano de ações
em andamento e
ciclo de revisão
Atividades
Estudar todos os
resultados
cuidadosamente

(Continua)
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(Continuação)
Passo 5
Desenvolvendo
Passo 4
plano de ações
Avaliação de
em andamento
acompanhamento
e ciclo de
revisão
Atividades
Atividades
Levantamento do Retorno dos
conhecimento
dados de
dos profissionais
acompanhamen
de saúde
to
Levantamento da Desenvolver um
percepção dos
plano de ação
gerentes
para cinco anos
executivos sênior

Passo 1
Situação do
local

Passo 2
Avaliação
básica

Atividades
Identificar
indivíduo/
grupos chave

Atividades
Levantamento
da percepção
dos gerentes
sênior
Levantamento
da percepção
dos
profissionais de
saúde
Levantamento
da estrutura de
proteção

Atividades
Dados básicos de
retorno dos
resultados

Distribuir o
produto alcoólico
para higienização
das mãos

Levantamento da
percepção dos
profissionais de
saúde e
campanha de
avaliação

Produção ou
aquisição no
mercado local
de
higienizadores
Inserção e
análise dos
dados

Distribuição de
outros materiais
da OMS do
Pacote de
Implantação Piloto
Instruir a equipe
local

Análise da
situação do local

Observação
sobre
higienização
das mãos

Assumir
responsabilidade
pelo treinamento
prático da equipe
local
Realizar testes de
tolerância aos
produtos
alcoólicos para
higiene das mãos

Observações
sobre higiene das
mãos

Realizar a
análise da
situação do
local
Concluir a
ferramenta de
produção,
planejamento
e custo do
produto
alcoólico para
higienização
das mãos
Treinar
observadores/
treinadores

Aquisição de
matérias
primas para
os produtos
alcoólicos
para
higienização
das mãos (se
necessário)
Coleta de
dados sobre o
custobenefício
Avaliar os
computadores

Levantamento
do
conhecimento
dos
profissionais de
saúde

Passo 3
Implantação

Distribuir pôsteres

Considerar a
ampliação da
estratégia

Inserção e
análise dos
dados

Monitorar
mensalmente o
uso dos produtos

(Continua)
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(Conclusão)
Passo 1
Situação do
local

Passo 2
Avaliação
básica

Atividades
Realizar
treinamento
para inserção
e análise de
dados

Atividades
Monitorar o uso
de sabão e
produtos
alcoólicos

Passo 3
Implantação

Atividades
Monitoria
completa mensal
do uso de
produtos

Passo 4
Avaliação de
acompanhamento
Atividades

Passo 5
Desenvolvendo
plano de ações
em andamento
e ciclo de
revisão
Atividades

Fonte: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2008, p. 23.

A avaliação básica, aqui definida como avaliação formativa, engloba etapas
como preenchimento de questionários pelas chefias dos setores e pelos
profissionais diretamente relacionados com a assistência, desde auxiliares e
técnicos de enfermagem até profissionais de nível superior como médicos,
enfermeiros e fisioterapeutas além da observação direta dos profissionais. O quarto
passo da implantação da estratégia multimodal engloba um acompanhamento das
avaliações, ou seja, refazer as avaliações presentes no segundo passo ou etapa de
implantação da estratégia multimodal, que se pode definir como avaliação somativa.
A avaliação permeia todo o programa de implantação da estratégia multimodal para
melhoria da higienização das mãos. Trata-se de um importante mecanismo para se
atingir o objetivo da estratégia multimodal que é a melhoria do processo de
higienização das mãos.
Este fato reforça a fala de Scriven (2004) quando relata que,

O processo de avaliação disciplinada permeia todas as áreas do
pensamento e da prática (...). Encontra-se em resenhas de livros
acadêmicos, nos procedimentos de controle de qualidade da
engenharia, nos diálogos socráticos, na crítica social e normal, na
matemática e nas opiniões dadas pelos tribunais de apelação (...). É
o processo cujo dever é a determinação sistemática e objetiva de
mérito, propriedade ou valor. Sem esse processo, não há como
distinguir o que tem valor do que não tem. (SCRIVEN apud
WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 4).

O observador na estratégia multimodal deve entender os fatores de risco
relacionados à prevenção das IRAS no ambiente assistencial. Entre estes
conhecimentos pode-se destacar aqueles relacionados as formas de transmissão
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dos microrganismos, como executar a técnica de higienização das mãos e como
entender alguns conceitos como ambiente de assistência e áreas próximas ao
paciente (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008).
Dentre estes conhecimentos os conceitos de ambiente do paciente e áreas
próximas ao paciente são de suma importância para o profissional que irá realizar a
observação. Todas as observações serão realizadas neste contexto de acordo com
a movimentação dos profissionais de saúde e as tarefas executadas por estes.
Devem-se considerar as seguintes definições:
Ambiente de Assistência: todos aqueles elementos que formam o
ambiente de assistência (objetos, equipamentos médicos e pessoas
presentes no hospital, clínica ou ambulatório).
Áreas de Assistência ao Paciente: um local restrito ao ambiente de
assistência, temporariamente destinado a um paciente, incluindo
equipamentos (vários dispositivos médicos, mobílias, cama, mesa de
cabeceira, etc.) e pertences pessoais (roupas, livros, etc.)
manuseados pelo paciente e pelo profissional de saúde ao prestar
assistência ao paciente. O ambiente de assistência e as áreas
próximas ao paciente são sempre considerados em relação a cada
paciente (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE 2008b, p.
16 – 17).
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3 METODOLOGIA DO ESTUDO
3.1 A ESTRATÉGIA MULTIMODAL PARA A MELHORIA DA HIGIENIZAÇÃO DAS
MÃOS
A avaliação realizada neste estudo faz parte de uma das cinco etapas ou
passos necessários para a implantação da estratégia multimodal para melhoria da
higienização das mãos no HFB. A estratégia multimodal, a ser aplicada no HFB, faz
parte de um programa da OMS para segurança do paciente e se constitui em uma
pesquisa em educação permanente para o SUS e dimensionamento da força de
trabalho em saúde, aprovada pelo CNPq em 2013 (MCTI/CNPq/MS, 2013). Desta
forma, este estudo avaliativo foi parte integrante da pesquisa que visa instituir um
programa de educação permanente em segurança do paciente no HFB.
Este estudo avaliativo compôs, especificamente, a fase de observação sobre
higienização das mãos, que está presente na segunda etapa ou passo de
implantação da estratégia multimodal para melhoria da higienização das mãos no
HFB. Nesta fase, a intenção foi avaliar a linha de base acerca da adesão dos
profissionais de saúde à higienização das mãos nos cinco momentos recomendados
pelas diretrizes da OMS (WORLD HEATH ORAGANIZATION, 2009). Com isso,
forneceram-se aos pesquisadores, clientes deste estudo, informações que refletiram
a realidade da prática de higienização das mãos nos setores avaliados. Esta
característica dá a este estudo o perfil de avaliação formativa, pois, foi utilizado
durante o desenvolvimento da fase inicial do programa (WORTHEN, SANDERS E
FITZPATRICK, 2004).

3.2 A ABORDAGEM AVALIATIVA
A abordagem deste estudo se caracteriza como uma abordagem centrada na
administração, o que é justificado pelo fato desta avaliação ter tido como objetivo
“ajudar as pessoas que tomam decisões.” (WORTHEN, SANDERS e FITZPATRICK,
2004, p. 151). Trata-se de uma avaliação quantitativa, pois, foi avaliado o grau de
adesão dos profissionais de saúde à higienização das mãos frente às oportunidades
para execução da mesma. A adesão à higienização das mãos se define como “a
razão entre o número de ações e o número de oportunidades.” (ORGANIZAÇÃO
PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008, p. 41). Foram consideradas as higienizações
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das mãos realizadas com preparação alcoólica ou com água e sabonete pelos
profissionais de saúde.
O modelo de avaliação CIPP (Contexto, Input, Processo e Produto), proposto
por Stufflebeam e Shinkfield (WORTHEN, SANDERS E FITZPATRICK, 2004) foi o
escolhido pela autora para desenvolver este estudo avaliativo centrado na
administração. O modelo CIPP permite que a avaliação se concentre em um aspecto
específico do objeto avaliado e, neste caso, a autora avaliou o processo de
higienização das mãos pelos profissionais de saúde. Outro ponto importante a
destacar está no objetivo deste tipo de avaliação:

Identificar ou prever os defeitos do processo, da criação de
procedimentos ou de sua implementação, fornecer informações para
as decisões programadas e registrar e julgar eventos e atividades
procedimentais. (WORTHEN, SANDERS E FITZPATRICK, [2004], p.
154).

Os resultados presentes neste estudo, adesão à higienização das mãos e
adequação da técnica de higienização, se referem a processos assistenciais. A
avaliação de processos constitui uma das bases da avaliação de desempenho em
saúde, há muito defendida por Avedis Donabedian (REIS et al., 1990). É importante
ressaltar que, no caso deste estudo, o processo avaliado está fundamentado em
consensos nacionais e internacionais (BRASIL, 2007b). D’Innocenzo, Adami e
Cunha (2006) respaldam esta afirmativa quando definem sobre a assistência como
sendo um processo que:

Corresponde à prestação da assistência segundo padrões técnicocientíficos, estabelecidos e aceitos na comunidade científica sobre
determinado assunto e, a utilização dos recursos nos seus aspectos
quanti-qualitativos. Inclui o reconhecimento de problemas, métodos
diagnósticos, diagnóstico e os cuidados prestados. (D’INNOCENZO;
ADAMI; CUNHA, 2006, p. 85).

A avaliação de processos assistenciais e não apenas de seus resultados tem
sido uma recomendação na literatura em prevenção das IRAS (SÃO PAULO, 2006).
No Brasil, a iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo com a
publicação do Manual de Avaliação da Qualidade de Práticas de Controle de
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Infecção Hospitalar traz a proposta desta modalidade de avaliação de forma
bastante expressiva:
Há praticamente um consenso de que o processo de trabalho
atualmente dominante dos Programas de Controle de IH, ao pautarse predominantemente na investigação e elaboração de indicadores
epidemiológicos de eventos de IH e determinação de seus fatores de
riscos, é limitado para reconhecer as condições em que as práticas
assistenciais são realizadas e qualificá-las em conformidade com as
fundamentações já existentes. (SÃO PAULO, 2006, p. 9).

Tal posicionamento foi baseado na publicação de um guia de recomendações
sobre a necessidade de se avaliar a adesão dos profissionais às boas práticas e não
apenas os resultados das IRAS pelo Healthcare Infection Control Practices Advisory
Committee (Comitê Consultivo de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à
Saúde - HICPAC). Já na apresentação do guia, o processo assistencial escolhido,
como exemplo de boas práticas, foi a adesão à higienização das mãos. O comitê
coloca que medidas de adesão a esta prática são usadas como um indicador de
quão bem uma instituição adere às práticas estabelecidas como padrão com a
implícita suposição de que bons processos levam a bons resultados no cuidado de
saúde (MC KIBBEN et al., 2005).

3.3 QUESTÕES AVALIATIVAS
Para conduzir este estudo a autora elaborou, a partir do objetivo proposto,
duas questões avaliativas a serem respondidas:
1) Até que ponto há diferença na adesão à higienização das mãos, segundo
as recomendações da OMS, entre os profissionais de saúde das unidades de terapia
intensiva?
2) Em que medida os profissionais de saúde que higienizam as mãos o faz de
acordo com a técnica recomendada pela OMS?
Para responder as estas questões avaliativas foram elaborados os três
quadros de critérios a seguir:
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Quadro 3 - Higienização das mãos nos momentos indicados pela OMS
Categorias

Indicadores
Antes de contato com o paciente
Antes de procedimentos assépticos
Após contato com fluidos corporais
Após contato com o paciente
Após contato com proximidades do
paciente

Higienização das
mãos nos
momentos
indicados pela
OMS

Padrões

Álcool

Sabonete

Não
realizado

Fonte: A autora (2015).

Este quadro de critérios foi construído para avaliar a adesão dos profissionais
à higienização das mãos nos momentos indicados, segundo as recomendações do
consenso da OMS.

Quadro 4 - Técnica de higienização das mãos com preparação alcoólica
Categoria

Técnica de
higienização
das mãos com
preparação
alcoólica

Indicadores
Retirar os adornos das mãos
Aplicar uma quantidade suficiente de preparação
alcoólica em uma mão em forma de concha para
cobrir todas as superfícies das mãos.
Friccionar as palmas das mãos entre si.
Friccionar a palma direita contra o dorso da mão
esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa.
Friccionar a palma das mãos entre si com os
dedos entrelaçados.
Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a
palma da mão oposta, segurando os dedos, com
movimento de vai-e-vem e vice-versa.
Friccionar o polegar esquerdo, com o auxílio da
palma da mão direita, utilizando-se de movimento
circular e vice-versa.
Friccionar as polpas digitais e unhas da mão
direita contra a palma da mão esquerda, fazendo
um movimento circular e vice-versa.
Friccionar o punho da mão direita com a palma
da mão esquerda e vise versa6.
Aguardar até que suas mãos estejam secas.
Tempo adequado (20 a 30 segundos)

Padrões

Sim

Não

Fonte: A autora (2015).

Este quadro de critérios, que visa avaliar a técnica de higienização das mãos
com preparação alcoólica, foi construído a partir das orientações presentes no
manual para observadores (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008).

6

Quando a observação for realizada na UTI Neonatal e Pediátrica, considerar correto quando a
fricção ocorrer até a dobra do cotovelo.
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Quadro 5 - Técnica de higienização das mãos com água e sabonete
Categoria

Técnica de
higienização
das mãos com
água e
sabonete

Indicadores
Retirar os adornos das mãos.
Molhar as mãos com água.
Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de
sabonete líquido para cobrir todas as superfícies
das mãos.
Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as
entre si.
Esfregar a palma da mão direita contra o dorso
da mão esquerda entrelaçando os dedos e viceversa
Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços
interdigitais.
Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a
palma da mão oposta, segurando os dedos, com
movimento de vai-e-vem e vice-versa.
Esfregar o polegar esquerdo, com o auxílio da
palma da mão direita, utilizando-se de movimento
circular e vice-versa.
Friccionar as polpas digitais e unhas da mão
direita contra a palma da mão esquerda, fazendo
movimento circular e vice-versa.
Friccionar o punho da mão direita com a palma
da mão esquerda e vise versa6.
Enxaguar bem as mãos com água.
Secar as mãos com papel toalha descartável.
Utilizar papel toalha para fechamento de torneiras
manuais.
Tempo adequado (40 a 60 segundos)

Padrões

Sim

Não

Fonte: A autora (2015).

Este quadro de critérios, que visa avaliar a técnica de higienização das mãos
com água e sabonete, foi construído a partir da técnica descrita no Manual para
Observadores (ORGANIZAÇÃO PAN- AMERICANA DA SAÚDE, 2008).

3.4 A OBSERVAÇÃO PARA A MELHORIA DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Este estudo foi composto por duas etapas. A primeira etapa observou a
adesão à higienização das mãos pelos profissionais segundo os momentos
indicados pela OMS e a segunda etapa observou a técnica de higienização das
mãos executada pelos profissionais, seja com água e sabonete ou preparações
alcoólicas.
Este estudo utilizou a observação estruturada devido a intenção de se
concentrar

em

comportamentos

específicos

(WORTHEN;

SANDERS;
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FITZPATRICK, 2004), como a adesão à higienização das mãos pelos profissionais
de saúde, nos diferentes setores estudados, no momento certo, na técnica
adequada segundo o passo a passo preconizado e no tempo recomendado na
literatura, sendo este último avaliado apenas em uma parte dos sujeitos.
A observação da adesão à higienização das mãos foi realizada nas unidades
escolhidas utilizando-se o Formulário de Observação (Anexo A), impresso integrante
do Manual para Observadores (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE,
2008, p. 51). A observação direta dos profissionais de saúde nos seus respectivos
setores gerou informações que favorecerão a adequação do programa de
treinamento a ser implantado em fase posterior. Este fato é destacado no trecho
abaixo do Manual para Observadores com a afirmação de que:
A observação direta dos profissionais de saúde durante sua rotina
diária de trabalho é a maneira mais precisa de estudar as práticas de
higienização das mãos. Ela fornece oportunidade para identificar o
comportamento dos profissionais de saúde e para avaliar as lições
aprendidas, bem como as falhas remanescentes. Os resultados da
observação ajudam a determinar as intervenções mais adequadas
para promoção, instrução e treinamento de higienização das mãos.
(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2008, p. 35).

Para a avaliação da técnica de higienização das mãos foi utilizado um
percentual de 20% das observações referentes à adesão dos profissionais de saúde.
Tal fato justificou-se pela possibilidade de interferência no comportamento dos
profissionais. Para esta observação foram elaborados dois formulários com
orientações sobre as técnicas de higienização das mãos com preparações alcoólicas
e com água e sabonete, baseando-se no consenso presente no Manual para
Observadores (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008). Foram
considerados nestes formulários a não utilização de adornos, por exemplo, anéis,
relógios, dentre outros, pelos profissionais de saúde durante a execução da técnica
e o tempo gasto pelos profissionais na execução da técnica. Algumas alterações
foram sugeridas pelos especialistas que validaram o instrumento (Apêndices C e D).
Para efeito deste estudo, considerou-se satisfatória a higienização das mãos
realizada pelo profissional que seguiu todos os passos da técnica sem o uso de
adornos (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008; BRASIL, [s.d.];
BRASIL, 2009).
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Importante ressaltar que a mensuração do tempo foi realizada apenas em
parte das observações, de modo a não explicitar o tema observado e evitar ou
minimizar o impacto do efeito howthorne. O tempo foi mensurado em 53% das
observações com o auxílio do cronômetro de um aparelho celular da marca LG
número do modelo LG – E612f, versão do software LG –E612f-V10c-APR-26-2013.

3.5 ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO
Para responder a primeira questão avaliativa, a autora utilizou o Formulário de
Observação (Anexo A) presente no Manual para Observadores (ORGANIZAÇÃO
PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008) que constitui um instrumento de domínio
público, sendo parte integrante das ferramentas para implantação da estratégia
multimodal da OMS para a melhoria da higienização das mãos. Este formulário tem
sua aplicação na segunda e na quarta fase ou passo de implantação da Estratégia
Multimodal. Nesta avaliação este formulário correspondeu à segunda fase ou passo
da referida estratégia, constituindo assim, uma avaliação formativa.
O Formulário de Observação foi disponibilizado com uma breve instrução
quanto a sua utilização e mais dois formulários destinados a tabulação dos dados e
elaboração dos cálculos sendo um para cálculo básico, destinado ao cálculo das
observações por categoria profissional e o formulário para cálculo opcional,
destinado ao cálculo das observações segundo os momentos indicados para
higienização das mãos. Ambos os formulários trazem instruções para os referidos
cálculos e foram utilizados neste estudo.
O Formulário de Observação foi previamente testado durante o biênio de
2005 e 2006 durante o Desafio Global pela Segurança do Paciente intitulado Clean
Care is Safer Care - Cuidado Limpo é Cuidado Seguro (PITTET; DONALDSON,
2005). Para isso foram selecionados oito hospitais em sete países localizados, em
seis continentes (África, América, Sudeste da Ásia, Europa, Mediterrâneo Oriental,
Pacífico Ocidental), para participar da fase de teste piloto, com suporte técnico e
cuidadoso monitoramento pela equipe responsável pelo First Global Patient Safety
Challenge - Primeiro Desafio Global de Segurança do Paciente (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2009).
A aplicação do instrumento da OMS, neste estudo avaliativo, seguiu as
orientações do Manual para Observadores (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA
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SAÚDE, 2008). Entretanto, os pesquisadores, clientes desta avaliação, solicitaram
que na primeira fase de avaliação, ou seja, na avaliação formativa, os profissionais
fossem informados apenas que o tema da observação era “Segurança do Paciente”.
Considerando-se que na segunda fase desta avaliação a autora teve como
objetivo avaliar a adequação da técnica de higienização das mãos com preparação
alcoólica ou com água e sabonete, foi necessária a construção de dois formulários
utilizados neste estudo que considerou a utilização da lista de verificação. Tal
escolha foi fortalecida pela afirmativa de Leite quanto a indicação desta ferramenta
para: “[...] checar se o processo ou atividade está sendo desenvolvido da maneira
prevista, de modo que garanta sua qualidade [...]”, (LEITE, 2012, p.103). Desta
forma, a lista de verificação atendeu as necessidades deste estudo para responder a
segunda questão avaliativa nos diferentes cenários abordados.
Foram necessárias duas listas de verificação distintas que, para serem
validadas, passaram pelo processo descrito a seguir.
1. Encaminhamento de carta convite a um especialista em avaliação
contendo o objetivo, as questões avaliativas do estudo e o quadro de critérios
explicitando os itens a serem considerados pelo mesmo em sua avaliação;
2. Aprovação dos quadros de critérios pelo especialista com sugestões de
melhoria mediante a revisão da organização do instrumento de validação que
acompanhou a carta convite;
3. Elaboração das listas de verificação a partir dos quadros de critérios já
validados;
4. Encaminhamento de carta convite a um especialista em saúde contendo o
objetivo, as questões avaliativas do estudo e as listas de verificação a serem
consideradas pelo mesmo em sua respectiva avaliação;
5. Aprovação das listas de verificação pelo especialista com sugestões de
melhorias, tendo sido solicitada a revisão do tempo verbal;
6. Elaboração de dois formulários de observação a partir das duas listas de
verificação – Formulário de higienização das mãos com preparações alcoólicas
(Apêndice C) e Formulário de higienização das mãos com água e sabonete
(Apêndice D).
As principais sugestões dos especialistas consideradas de relevância neste
estudo avaliativo foram referentes ao tempo verbal e a organização da apresentação
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dos instrumentos utilizados para a validação dos quadros de critérios e das listas de
verificação junto aos especialistas.

3.6 SELEÇÃO DOS SETORES
A abrangência e extensão da implantação da estratégia multimodal para
higienização das mãos foi definida pelo grupo de pesquisadores, clientes desta
avaliação. O critério de escolha das unidades seguiu a recomendação do Guia para
Implantação da OMS: “Recomenda-se que as unidades considerem inicialmente a
implantação em unidades em que a motivação e o interesse sejam altos e haja uma
grande probabilidade de haver um ganho em saúde.” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DE SAÚDE, [2008], p. 28).
O público alvo desta avaliação se constituiu nos setores escolhidos para
implantação da estratégia multimodal que são setores destinados à assistência à
saúde de pacientes críticos. Foram eles: UTI Neonatal e Pediátrica e CTI Adulto. O
presente estudo foi avaliado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do HFB e seu
parecer favorável à realização de todas as etapas da pesquisa encontra-se
disponível na Plataforma Brasil, sob o número de Parecer 483.699 com data de
relatoria de 05/12/2013 (Anexo B).
Na avaliação da adesão dos profissionais à higienização das mãos foram
observadas as seguintes categorias funcionais: médicos, enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem, aqui denominado de assistentes de enfermagem, e
fisioterapeutas. A amostra não considerou um número especifico para cada
categoria funcional, mas sim, segundo a recomendação da OMS, um total de 200
oportunidades de higienização das mãos para cada unidade observada. Estes
profissionais foram observados enquanto exerciam suas atividades laborais dentro
dos setores avaliados. Foram considerados todos os profissionais, mesmo aqueles
oriundos de outras áreas como cirurgiões, nefrologistas, oftalmologistas entre outros,
pois, se encontravam em atividade dentro dos setores durante as observações.
Foram realizadas 420 observações.
Na avaliação da técnica de higienização das mãos foram observados 87
procedimentos de higienização das mãos com preparações alcoólicas ou água e
sabonete realizadas pelos profissionais de saúde. Este número representou um
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percentual de 20% da amostra obtida para avaliação da adesão dos profissionais a
esta prática.

3.7 COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada nas unidades críticas acima citadas: UTI
Neonatal e Pediátrica e CTI Adulto do HFB. As observações foram realizadas pela
autora deste estudo avaliativo que, em duas ocasiões, foi acompanhada por um dos
membros do grupo de pesquisa.
As recomendações para implantação da estratégia multimodal para melhoria
da higienização das mãos definem alguns padrões para a observação da frequência
de higienização das mãos como relatado no Manual do Observador:

Para cada período, pelo menos 200 oportunidades devem ser
observadas em cada departamento/serviço/unidade envolvida no
estudo de adesão ou pela campanha de promoção. O tempo
estabelecido para a duração de cada sessão é de 20 minutos (mais
ou menos 10 minutos) dependendo da atividade em observação. Na
medida do possível, é preferível que a sequência do profissional seja
observada desde o início até o final. Por essa razão, se necessário, a
sessão pode ser estendida. Se o profissional de saúde observado
precisar interromper a atividade com os pacientes enquanto estiver
ocorrendo à observação, é melhor terminar a sessão.
(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2008, p. 37).

A autora deste estudo avaliativo possui experiência em assistência a
pacientes, com ênfase nas áreas de CTI Adulto e UTI Neonatal e Pediátrica e, ter
experiência com assistência a paciente para se realizar as observações, é uma das
recomendações da OMS (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008).
Foi feita a leitura detalhada do Manual para Observadores (2008), bem como
do Treinamento para Observadores disponibilizado pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) para assimilar as situações de observação segundo a
proposta da OMS (BRASIL, 2009). A autora deste estudo realizou o treinamento de
dois grupos de observadores, oriundos de outros hospitais da Rede Federal de
Hospitais do Rio de Janeiro, por solicitação dos pesquisadores, clientes desta
avaliação. Esta experiência foi realizada com a presença de especialistas em
prevenção e controle de IRAS e permitiu uma ampla discussão de pontos
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considerados críticos no processo de observação da adesão à higienização das
mãos com consequente padronização dos mesmos.
No que tange a definição do número de observações necessárias para a
avaliação da técnica de higienização das mãos nos diferentes setores, o cálculo da
amostra foi realizado pelo epidemiologista integrante do grupo de pesquisadores,
clientes desta avaliação, sendo considerado o universo de 420 oportunidades de
higienização das mãos. Para fins de cálculo da amostra foi considerada uma
prevalência de higienização das mãos na técnica correta de 20%, uma precisão de
7,5%, o poder do teste foi de 80% com um erro de 5%. A amostra de observações
referentes à técnica correta de higienização das mãos seja com preparação
alcoólica ou com água e sabonete, segundo os cálculos acima foi de 87
observações que a autora dividiu entre os setores avaliados segundo o número de
leitos. A distribuição destas observações pelos setores ficou da seguinte forma: CTI
Adulto (34 observações) e UTI Neonatal e Pediátrico (53).
As sessões de observação foram divididas em duas fases distintas. A primeira
fase contou com as observações apenas referentes à adesão dos profissionais à
higienização das mãos segundo os momentos preconizados pela OMS. Na segunda
fase os profissionais foram observados com relação à técnica empregada durante a
higienização das mãos com água e sabonete e a fricção com preparação alcoólica.
O tempo utilizado pelos profissionais foi observado em 53% dos procedimentos
realizados por estes. Para ambos os momentos de observação foram utilizados os
formulários descritos neste estudo (Anexo A, Apêndices C e D).

3.8 TRATAMENTO DOS DADOS
A primeira fase desta avaliação teve seus dados tabulados de acordo com a
recomendação da metodologia da OMS. Foram utilizados os dois formulários de
cálculo que acompanham o Formulário de Observação da OMS (Anexo A). O cálculo
da adesão se fez segundo a orientação da metodologia dividindo-se o número de
ações, ou seja, as higienizações das mãos com água e sabonete ou com
preparações alcoólicas, pelas oportunidades observadas para a higienização das
mãos dos profissionais, multiplicando-se este resultado por 100. Desta forma chegase ao percentual de adesão de higienização das mãos segundo o momento
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recomendado. A mesma fórmula se aplica quando se quer obter a adesão dos
profissionais à higienização das mãos segundo o momento indicado.
As diferenças estatisticamente significativas entre os profissionais e
momentos indicados para a higienização das mãos foram calculadas através do
programa Epi Info versão 3.5.2, disponibilizado para download no portal do
laboratório da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ), que é voltado para o ensino e pesquisa em Informática Médica –
Lâmpada. Para se considerar a diferença válida entre as categorias profissionais em
relação a adesão à higienização das mãos foi considerado neste estudo avaliativo o
valor de p< 0,05, utilizando-se o teste Qui Quadrado7 (2) com correção de Yates8.
A segunda fase deste estudo avaliativo desenvolvido a partir da aplicação de
dois formulários de observação, sendo um para higienização das mãos com água e
sabonete e outro para higienização das mãos com preparação alcoólica, teve seus
dados tabulados em Excel e posteriormente analisados através do programa
estatístico chamado Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

As

variáveis nominais foram também analisadas pelo teste 2, enquanto que as
comparações de variáveis intervalares ou de razão foram analisadas segundo a
variância, conforme a necessidade.
A comparação entre a UTI Neonatal e Pediátrica e o CTI Adulto referente ao
tempo de execução da técnica de higienização das mãos também foi realizada no
Epi Info versão 3.5.2 considerando-se válida a diferença quando o valor de p< 0,05.
Os passos da técnica, tanto com preparações alcoólicas quanto com água e
sabonete, foram inseridos em uma tabela que foi organizada segundo a técnica
executada e por setor. Esta organização possibilitou melhor visualização da adesão
de cada passo do processo por categoria profissional.

7

8

“Qui Quadrado, simbolizado por χ2 é um teste de hipóteses que se destina a encontrar um valor da
dispersão para duas variáveis nominais, avaliando a associação existente entre variáveis
qualitativas” (CONTI, 2009).
Utilizado quando a amostra é pequena e/ou a frequência esperada em uma das classes é pequena,
menor que 5 (CONTI, 2009).
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4 RESULTADOS
4.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS
A primeira fase desta avaliação foi realizada utilizando-se o formulário para
observação voltado para verificação da adesão dos profissionais à higienização das
mãos segundo os momentos indicados pela OMS que são: antes do contato com o
paciente, antes de procedimentos assépticos, após contato com fluidos corporais,
após contato com o paciente e após contato com proximidades do paciente.
O tempo de observação proposto pela metodologia da OMS é de 20 minutos
para cada sessão de observação, podendo variar para mais ou para menos. Neste
estudo avaliativo o tempo médio de observação para o CTI Adulto foi de 37 minutos,
sendo o mínimo de 25 minutos e o máximo de 50 minutos, e, o tempo médio para a
UTI Neonatal e Pediátrica foi de 42 minutos, sendo o mínimo de 30 minutos e o
máximo de 55 minutos.
Durante as observações foi mantida a ideia de, no caso de haver necessidade
de justificativa junto aos profissionais observados quanto a finalidade da avaliação
que estava sendo realizada, a avaliadora esclareceria que se tratava de um
processo de observação sobre a segurança do paciente. Entretanto, em alguns
momentos durante as observações a autora acredita que o foco real da avaliação,
higienização das mãos, possa ter sido identificado, principalmente na UTI Neonatal e
Pediátrica.

4.1.1 A adesão à higienização das mãos segundo a técnica escolhida pelos
profissionais
Os profissionais de saúde tinham liberdade para escolher o produto de
higienização das mãos, ou seja, os mesmos poderiam utilizar tanto água e sabonete
quanto as preparações alcoólicas disponíveis no setor. Os dados extraídos das
observações tanto da UTI Neonatal e Pediátrica quanto do CTI Adulto possibilitaram
identificar a preferência dos profissionais de saúde pela higienização das mãos com
água e sabonete como demonstrado na Tabela 1.
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Tabela 1 – Técnica de higienização das mãos escolhida pelos profissionais de saúde
Setor
UTI Neonatal e
Pediátrica
CTI Adulto

Total de
higienização
das mãos

Água e
Sabonete

Preparações
Alcoólicas

152

119

33

104

95

9

Fonte: A autora (2015).

Na UTI Neonatal e Pediátrica, em 152 higienizações das mãos foi observada
a escolha de água e sabonete 119 vezes, enquanto o uso de preparações alcoólicas
foi escolhido apenas 33 vezes. Quanto ao CTI Adulto, em 104 higienizações das
mãos foi observada a escolha de água e sabonete 95 vezes, enquanto o uso de
preparações alcoólicas foi escolhido apenas 09 vezes. Vale ressaltar que apenas na
UTI Neonatal e Pediátrica os profissionais contam com a preparação alcoólica em
duas apresentações: álcool gel em dispensadores fixados a parede e almotolias9
com álcool glicerinado, sendo ambas as apresentações adequadas para a execução
da técnica de higienização das mãos.

4.1.2 A adesão à higienização das mãos pelos profissionais da UTI Neonatal e
Pediátrica
As Observações na UTI Neonatal e Pediátrica retrataram que a equipe
multidisciplinar realizou

a

higienização das mãos segundo os momentos

recomendados pela OMS em 152 oportunidades ficando a taxa de adesão, segundo
cálculo recomendado pela OMS, acima de 50%. A Tabela 2 demonstra com mais
detalhes o resultado das observações:

9

Almotolia: recipiente plástico de utilizado na área da saúde para acondicionamento de soluções
antissépticas, podendo variar de 100ml, 250ml e 500ml, podendo ser descartável ou reutilizável.
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Tabela 2 - Adesão à higienização das mãos segundo recomendações da OMS, por
categoria profissional na UTI Neonatal e Pediátrica

74
51
68
11

Ação de
Higienização
das mãos
59
37
47
9

Taxa de Adesão à
higienização das
mãos (OMS) (%)
80
72
69
82

204

152

74

Categoria profissional

Oportunidade para
higienização das mãos

Médico
Enfermeiro
Assistente de Enfermagem
Fisioterapeuta
Total
Fonte: A autora (2015).

A taxa de adesão entre as categorias variou de 82% na categoria
“Fisioterapeuta” e 69% para a categoria “Assistente de Enfermagem”. As categorias
“Médico” e “Enfermeiro” ficaram com uma taxa de adesão de 80% e 72%
respectivamente. A simples observação destes dados coloca a UTI Neonatal e
Pediátrica em um cenário bastante favorável em relação à prevenção das IRAS,
pois, como afirmam alguns autores, a maioria das avaliações evidencia uma adesão
abaixo de 50%, principalmente nas unidades de terapia intensiva (PITTET, 2008;
ERASMUS et al., 2010). Um dado importante foi a diferença de adesão entre as
categorias, como mostra a Tabela 3.

Tabela 3 - Diferença na adesão à higienização das mãos segundo a categoria profissional
na UTI Neonatal e Pediátrica
Categorias profissionais
Enfermeiro
Médico
Enfermeiro
Assistente de
Enfermagem
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Assistente de
Enfermagem
Médico
Assistente de
Enfermagem
Fisioterapeuta
Médico
Fisioterapeuta
Fonte: A autora (2015).

Higienizou as
mãos

Não higienizou as
mãos

37
59
37

14
15
14

47

21

37
9

14
2

47

21

59

15

47

21

9
59
09

2
15
02

2

p

Há
diferença?

0,87 0,34

Não

0,17 0,68

Não

0,41 0,52

Não

2,11 0,14

Não

0,41 0,52

Não

0,03 0,87

Não
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A literatura da área afirma que os enfermeiros possuem uma adesão maior à
higienização das mãos quando comparados aos médicos (CENTER FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION, 2002; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009;
ERASMUS et al., 2010). Ao se comparar a categoria “Médico” com a categoria
“Enfermeiro” foi obtido um 2 = 0,87 e um p = 0,34 levando à conclusão de que não
há diferença entre estas duas categorias dentro da UTI Neonatal e Pediátrica na
amostra observada.
Ao se comparar o “Enfermeiro” com o “Assistente de Enfermagem”, categoria
representada pelos técnicos e auxiliares de enfermagem encontrou-se um 2 = 0,17
e um p = 0,68 concluindo-se que também não há diferença na adesão da
higienização das mãos entre estas categorias. O mesmo acontece quando se
compara o “Enfermeiro” com o “Fisioterapeuta” e se encontra um 2 = 0,41 e p =
0,52. Embora a amostra seja pequena, possibilitando um viés na observação, podese inferir que neste setor não há diferença entre a categoria “Enfermeiro” e as
demais categorias.
Ao se considerar os momentos recomendados pela OMS para a higienização
das mãos e se analisar a UTI Neonatal e Pediátrica encontra-se os dados presentes
na Tabela 4.

Tabela 4 - Adesão à higienização das mãos segundo as recomendações da OMS na UTI
Neonatal e Pediátrica
Momentos
Recomendados
Antes de contato com o
paciente
Antes de realizar
procedimentos assépticos
Após risco de exposição a
fluidos corporais
Após contato com o
paciente
Após contato com as
proximidades do paciente

Oportunidade para
higienização das
mãos

Ação de
higienização
das mãos

Taxa de
adesão à
higienização
das mãos (%)

72

54

75

19

11

57

21

12

57

89

81

91

30

15

50

Fonte: A autora (2015).

Ao se analisar a Tabela 4 fica evidente que a maior adesão à higienização
das mãos, segundo a indicação, foi relacionada ao momento “após contato com o
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paciente” (91%). Contudo, o momento “após risco de exposição a fluidos corporais”,
se observa uma adesão de apenas 57% dos profissionais. Este fato foi observado
quando os profissionais realizaram procedimentos envolvendo fluidos corporais
como aspiração de secreções respiratórias e troca de fraldas e, mesmo assim,
continuavam a cuidar dos pacientes sem realizar a higienização das mãos.
Entretanto, a higienização das mãos ocorreu ao final do cuidado levando-se a crer
que o risco de exposição ocupacional só foi percebido pelo profissional de saúde ao
término da sequência de cuidado e não ao término de cada cuidado no mesmo
paciente.
A segunda maior adesão na UTI Neonatal e Pediátrica refere-se à indicação
relativa a “antes do contato com o paciente” que apresentou uma adesão de 75%.
A adesão no momento “antes de realizar procedimentos assépticos” foi de
57%. Importante relatar que os procedimentos observados neste contexto foram a
administração de medicações endovenosas, realização de curativo, administração
de surfactante e administração de dieta. O maior problema observado foi
relacionado à continuidade do cuidado, onde o profissional contaminou as suas
mãos e considerou que apenas a troca de luvas era suficiente para tornar o cuidado
seguro do ponto de vista da prevenção de IRAS.
O momento “após contato com as proximidades do paciente” teve uma
adesão de 50% constituindo-se assim a indicação de menor adesão entre os
profissionais de saúde deste setor. As indicações observadas foram referentes à
manipulação de equipamentos utilizados na assistência do paciente e à circulação
de alguns profissionais fora do ambiente de assistência e áreas próximas ao
paciente com a finalidade de acessar materiais médico hospitalares necessários à
continuidade da assistência sem higienização das mãos.

4.1.3 Adesão à higienização das mãos pelos profissionais do CTI Adulto
A adesão à higienização das mãos segundo os momentos recomendados
pela OMS ficou abaixo de 50% na taxa global de adesão. Entretanto, as categorias
“Fisioterapeuta” (65%) e “Assistentes de Enfermagem” (59%) tiveram uma proporção
acima de 50% como mostra a Tabela 5.
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Tabela 5 - Adesão à higienização das mãos segundo as recomendações da OMS por
categoria profissional no CTI Adulto

Categoria profissional

Oportunidade para
higienização das
mãos

Ação de
higienização
das mãos

104
18

39
7

Taxa de
adesão à
higienização
das mãos
(OMS) (%)
37
39

54

32

59

40
216

26
104

65
48

Médico
Enfermeiro
Assistentes de
Enfermagem
Fisioterapeuta
Total
Fonte: A autora (2015).

Na Tabela 5 pode-se observar que a adesão à higienização das mãos,
segundo os momentos recomendados pela OMS, foi de 48%, ficando abaixo de 50%
neste setor. Quando se analisa os dados por categoria profissional encontrou-se
duas categorias abaixo de 50%, “Médico” com 37% e “Enfermeiro” com 39%. As
duas categorias “Assistente de Enfermagem” e “Fisioterapeuta” obtiveram uma
adesão à higienização das mãos de 59% e 65%, respectivamente.

Entretanto,

quando se compara os dados observados nestas categorias de forma estatística,
nota-se que a adesão á higienização das mãos é muito semelhante entre estas
categorias como demonstra a Tabela 6.
Tabela 6 - Diferença na adesão à higienização das mãos segundo a categoria profissional
no CTI Adulto
Higienizou as
mãos

Não higienizou
as mãos

Enfermeiro
Médico
Enfermeiro
Assistente de Enfermagem
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Assistente de Enfermagem
Médico

7
39
7
32
7
26
32
39

11
65
11
22
11
14
22
65

Assistente de Enfermagem

32

22

Fisioterapeuta
Médico
Fisioterapeuta

26
39
26

14
65
14

Categoria profissional

Fonte: A autora (2015).

2

p

Há
diferença?

0,01 0,910

Não

2,26 0,133

Não

3,45 0,063

Não

6,00 0,009

Sim

0,32 0,571

Não

8,82 0,002

Sim
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Os dados da Tabela 6 evidenciam que a categoria “Enfermeiro” quando
comparada a categoria “Médico” não apresenta diferença estatística, pois, encontrase um 2 = 0,01 e um valor de p = 0,91. O mesmo acontece quando se compara os
dados do “Enfermeiro” aos dados do “Assistente de Enfermagem” e se encontra um
2 = 2,26 e um valor de p = 0,133. Ao se comparar a adesão do “Enfermeiro” com a
adesão do “Fisioterapeuta” encontra-se um 2 = 3.45 e um valor de p = 0,063. Este
resultado, embora favorável à categoria “Fisioterapeuta” é limítrofe. É possível que
uma amostra maior para a categoria “Fisioterapeuta” melhorasse esta evidência.
A comparação entre a categoria “Médico” e a categoria “Assistente de
Enfermagem” mostrou-se significativa com 2 = 6,00 e um valor de p = 0,009
confirmando a diferença na adesão à higienização das mãos entre as categorias
(p<0,05). O mesmo acontece quando se compara a adesão da categoria “Médico”
com a categoria “Fisioterapeuta” e encontra-se um 2 = 8,82 e um valor de p=0,002.
Entretanto, estas duas categorias quando comparadas entre si não apresentam
diferença, pois se obtém um 2 = 0,32 e valor de p= 0,57.
Ao se considerar os momentos recomendados pela OMS para a higienização
das mãos e analisar os dados do CTI Adulto encontra-se os seguintes resultados
apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 - Adesão à higienização das mãos segundo as recomendações da OMS
no CTI Adulto
Momentos
Recomendados
Antes de contato com o
paciente
Antes de realizar
procedimentos assépticos
Após risco de exposição a
fluidos corporais
Após contato com o paciente
Após contato com as
proximidades do paciente

Oportunidade
para higienização
das mãos

Ação de
higienização
das mãos

Taxa de
adesão à
higienização
das mãos (%)

70

14

20

16

5

31

29

10

34

90

72

80

23

9

39

Fonte: A autora (2015).

Ao se analisar a Tabela 7 observa-se que, assim como na UTI Neonatal e
Pediátrica, a maior adesão foi na indicação “após contato com o paciente” (80%). A
segunda maior indicação depois desta foi “após contato com as proximidades do
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paciente” (39%). O terceiro momento de maior adesão foi “após risco de exposição a
fluidos corporais” (34%). A indicação “antes de realizar procedimentos assépticos”
apresenta apenas 31% de adesão dos profissionais. Esta é uma evidência
preocupante, pois, sinaliza que o risco de IRAS não recebe a devida atenção dos
profissionais deste setor.
Não foram incluídos nas observações procedimentos invasivos como punção
venosa profunda. Foram observados cuidados assépticos como realização de
curativos em acessos vasculares e úlceras por pressão, administração de
medicamentos endovenosos e aspiração de tubos orotraqueais. Muitos destes
procedimentos ocorreram durante a continuidade do cuidado, ou seja, durante a
realização de vários procedimentos assistenciais a um mesmo paciente durante um
determinado período de tempo. O momento de menor adesão foi evidenciado na
indicação “antes de contato com o paciente” com apenas 20% de adesão à
higienização das mãos.

4.1.4 A técnica de higienização das mãos realizada nos setores avaliados
A segunda fase deste estudo avaliativo foi desenvolvida a partir dos dois
formulários de observação, sendo um para higienização das mãos com água e
sabonete (Apêndice B) e outro para higienização das mãos com preparações
alcoólicas (Apêndice C).
Os dados desta fase do estudo avaliativo foram tabulados em Excel e
posteriormente analisados através de um programa estatístico chamado Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS).
O tempo adequado de execução da técnica de higienização das mãos se
constitui em uma das recomendações da OMS, e foi objeto de observação deste
estudo avaliativo. Neste sentido, foram avaliados 87 procedimentos de higienização
das mãos com água e sabonete e preparações alcoólicas. Entretanto, apenas 46
tiveram o seu tempo aferido devido à dificuldade em se realizar a observação sem
interferir no comportamento dos profissionais e causar o efeito howthorne. O dado
relativo ao tempo de execução da técnica é apresentado na Tabela 8.
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Tabela 8 - Tempo de higienização das mãos por setor avaliado
Tempo
adequado

Tempo
inadequado

Total
avaliado

Percentual
adequação (%)

UTI Neonatal e
Pediátrica

13

7

20

65

CTI Adulto

13

13

26

50

Total avaliado

26

20

46

56

Setor avaliado

Fonte: A autora (2015).

Na Tabela 8 pode-se evidenciar que na avaliação dos dois setores o tempo
ideal para realização da técnica com água e sabonete (40 - 60 segundos) ou com
preparações alcoólicas (20 – 30 segundos) não atingiu 100%. Ao se analisar os
setores separadamente observa-se que a UTI Neonatal e Pediátrica possui uma
adequação aparentemente maior em relação ao tempo (65%), quando comparada
ao CTI Adulto (50%). Quando se compara a variável tempo entre os dois setores
encontra-se o seguinte dado.

Tabela 9 - Diferença entre os setores avaliados em relação à adequação do tempo de
higienização das mãos
Comparação entre os
setores

Tempo
adequado

Tempo
inadequado

UTI Neonatal e
Pediátrica

13

07

CTI Adulto

13

13

2

p

1,03

0,30

Fonte: A autora (2015).

Na Tabela 9 pode-se verificar que não há diferença estatisticamente
significativa entre as duas unidades avaliadas com relação ao tempo de execução
da técnica de higienização das mãos pelos profissionais de saúde.
Ao se analisar a adesão dos profissionais às etapas da técnica de
higienização das mãos, sem considerar o seu tempo de execução, verificou-se que a
adesão aos itens que compõem a lista de verificação, seja ela com água e sabonete
ou com preparações alcoólicas, não foram favoráveis a uma boa prática. A adesão a
pelo menos 50% dos itens de avaliação da técnica de higienização das mãos foram
alcançadas por apenas 24,1% das oportunidades observadas.
A lista de verificação da técnica de higienização das mãos com água e
sabonete possui 13 etapas enquanto a lista da técnica com preparação alcoólica
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possui 10 etapas. Foram consideradas as etapas referentes a cada uma das
técnicas executadas pelos profissionais de acordo com o produto escolhido. O que
mais chama atenção na Tabela 10 é o fato de não ter sido encontrado nenhum
profissional que cumprisse com 100% dos itens da técnica.

4.1.5 A técnica de higienização das mãos realizada na UTI Neonatal e
Pediátrica
A técnica de higienização das mãos realizada na UTI Neonatal e Pediátrica
apresentou um cenário muito parecido com o que está descrito na literatura
conforme pode ser visto nas Tabelas 10 e 11.
Tabela 10 - Higienização das mãos com água e sabonete na UTI Neonatal e Pediátrica
Categoria Profissional
Etapas

N.º Profissionais
obsevados
Retira os adornos
Molha as mãos
Aplica o sabonete
Fricciona as palmas
das mãos
Fricciona o dorso
das mãos
Fricciona os
espaços
interdigitais
Fricciona o dorso
dos dedos
Fricciona os
polegares
Fricciona as polpas
digitais e unhas
Fricciona os
punhos
Enxagua as mãos
Seca com papel
toalha
Fecha a torneira
com papel
toalha/cotovelo
Fonte: A autora (2015).

Total de
Observações

Médico

Enfermeiro

Assistente de
Enfermagem

Fisioterapeuta

12

7

13

3

35

12
10
12

7
7
7

12
12
13

3
3
3

35
32
35

12

7

13

3

35

10

6

11

2

29

5

5

10

2

22

1

-

2

-

3

4

02

3

1

10

1

-

9

-

4

9

7

13

2

27

12

7

13

3

35

9

5

5

3

19

10

7

13

3

33
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Avaliando-se a Tabela 10 pode-se perceber que as partes mais esquecidas
pela equipe de saúde durante a higienização das mãos com água e sabonete na UTI
Neonatal foram o dorso dos dedos, os polegares e as polpas digitais e unhas. Tais
etapas ficaram abaixo de 50% de adesão pelos profissionais em todas as categorias
ou em alguma delas. Exceto a fricção entre os espaços interdigitais, na qual apenas
a categoria “Médico” ficou abaixo de 50%.
Seguindo-se com a avaliação da técnica com preparações alcoólicas
encontram-se os seguintes dados descritos na Tabela 11.

Tabela 11 - Higienização das mãos com preparações alcoólicas na UTI Neonatal e
Pediátrica
Categoria Profissional
Etapas
Médico Enfermeiro
N.º Profissionais
Observados
Retira os adornos
Aplica a solução
alcoólica
Fricciona as palmas
das mãos
Fricciona o dorso
das mãos
Fricciona os
espaços
interdigitais
Fricciona o dorso
dos dedos
Fricciona os
polegares
Fricciona as polpas
digitais e unhas
Fricciona os
punhos
Aguarda secar

Assistente de
Enfermagem

Fisioterapeuta

Total de
Observações

4

8

5

1

18

4

8

5

1

18

4

8

5

1

18

4

8

5

1

18

2

5

1

-

8

-

4

1

-

5

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

1

1

4

2

1

8

2

5

-

-

7

Fonte: A autora (2015).

A Tabela 11 sobre a técnica com preparações alcoólicas revela os mesmos
pontos críticos encontrados na técnica com água e sabonete. Entretanto, o cenário é
mais crítico, pois, pode-se observar que mais itens tiveram menos de 50% de
adesão. Entre as 10 etapas para execução da técnica com preparações alcoólicas
os profissionais só ficaram acima de 50% de adesão em 03 etapas que foram: retirar
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os adornos, aplicar a solução alcoólica e friccionar as palmas. Desta forma, mesmo
o setor tendo uma adesão às preparações alcoólicas de 21,71%, ou seja, 33
utilizações de preparações alcoólicas em 152 oportunidades de higienização das
mãos observadas, a técnica de higienização das mãos com preparações alcoólicas
está mais comprometida do que a técnica com água e sabonete. Se aplicada a
avaliação de risco proposta por Pittet (2008) considerando apenas estes dados, o
resultado seria comprometedor.
Pode-se dizer que a mudança do sistema, que foi a colocação de
dispensadores de álcool gel nas paredes próximas aos leitos, neste caso as
incubadoras e berços, e as almotolias com álcool glicerinado, como preconizado no
Guia de Implantação da Estratégia Multimodal não foram suficientes para melhoria
da qualidade de higienização das mãos neste cenário (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, 2008).

4.1.6 A técnica de higienização das mãos realizada no CTI Adulto
Durante a avaliação da técnica de higienização das mãos com preparação
alcoólica e água e sabonete no CTI Adulto, a observação teve uma ocorrência
importante a ser destacada. O setor foi temporariamente transferido para outra área
física para fins de obras de manutenção e limpeza dos ductos do ar condicionado
central. Desta forma, o número de leitos foi reduzido de dez, em sua estrutura
própria, para seis na área ocupada temporariamente. A estrutura física desta área
interferiu na observação no que tange às pias para higienização das mãos.
Enquanto a área física do CTI Adulto de dez leitos conta com seis pias, sendo duas
para uso exclusivo dos leitos de isolamento, todas com torneiras acionadas por
alavancas e sem temporizadores, a área física do CTI de seis leitos conta com cinco
pias, sendo uma de uso exclusivo do leito de isolamento, porém, apenas uma destas
pias possui torneira acionada por alavanca sem temporizador. As demais torneiras
da área ocupada temporariamente são de pressão com temporizador. Tal
mecanismo é aceito pela RDC nº 50/2002 que, inclusive, destaca a importância de
que a torneira possua comandos do tipo que dispensem o contato das mãos quando
do fechamento da água.
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A técnica de higienização das mãos encontrada no CTI Adulto não difere
muito do que se encontrou na UTI Neonatal e Pediátrica conforme descrito na
Tabela 12.

Tabela 12 - Higienização das mãos com água e sabonete no CTI Adulto
Etapas
N.º Profissionais
Observados
Retira os adornos
Molha as mãos
Aplica o sabonete

Categoria Profissional
Assistente de
Médico Enfermeiro
Fisioterapeuta
Enfermagem

Total de
observações

2

5

17

7

31

2
2
2

3
4
5

14
16
17

5
7
7

7
29
31

Fricciona as palmas
das mãos

2

5

16

7

30

Fricciona o dorso das
mãos

1

5

11

1

18

Fricciona os espaços
interdigitais

-

4

11

3

18

-

4

3

-

4

-

2

4

2

8

-

-

2

1

3

1
2

5
5

12
17

3
7

21
31

2

5

9

5

21

2

4

13

5

24

Fricciona o dorso dos
dedos
Fricciona os
polegares
Fricciona as polpas
digitais e unhas
Fricciona os punhos
Enxagua as mãos
Seca com papel
toalha
Fecha a torneira com
papel toalha/cotovelo
Fonte: A autora (2015).

Avaliando-se a Tabela 12 pode-se perceber que as partes mais esquecidas
pela equipe de saúde durante a higienização das mãos com água e sabonete no CTI
Adulto repetiram alguns pontos encontrados na UTI Neonatal e Pediátrica como: o
dorso dos dedos, os polegares e as polpas digitais e unhas. Tais etapas ficaram
abaixo de 50% de adesão pelos profissionais, exceto a categoria “Enfermeiro” que
teve um melhor desempenho na fricção do dorso dos dedos.
Atenção especial deve ser dada ao uso de adornos pela equipe
multidisciplinar do CTI Adulto. Mesmo sendo uma regulamentação do Ministério do
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Trabalho e Emprego para a segurança dos profissionais de saúde esta
recomendação não é atendida pelos profissionais (BRASIL, 2005). Os adornos mais
observados foram alianças e em apenas um caso foi observado o uso de relógio
durante a higienização das mãos nesta fase da avaliação.
A não realização da fricção dos espaços interdigitais não chegou a
comprometer o setor como um todo, mas, as categorias “Médico” e “Fisioterapeuta”
ficaram com adesão abaixo de 50% a este item. No estudo de Hofer et al. (2007)
esta é a quarta maior falha na técnica de higienização das mãos. A não fricção dos
punhos também foi um dos itens abaixo de 50% de adesão na categoria
“Fisioterapia”. Interessante ressaltar que esta categoria foi a que obteve melhor
adesão à higienização das mãos quando comparada aos médicos e quase teve uma
diferença estatística de relevância quando comparada a categoria “Enfermeiro”. Os
achados de Pan et al. (2007) referentes a esta categoria foram bastante
comprometedores no que tange a adesão à higienização das mãos, o que não foi
encontrado neste estudo avaliativo.
Seguindo-se com a avaliação da técnica com preparações alcoólicas foram
encontrados os seguintes dados descritos na Tabela 13.
Tabela 13 - Higienização das mãos com preparações alcoólicas no CTI Adulto
Etapas
Nº Profissionais Observados
Retira os adornos
Aplica a solução alcoólica
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Fricciona o dorso dos dedos
Fricciona os polegares
Fricciona as polpas digitais e
unhas
Fricciona os punhos
Aguarda secar

Categoria Profissional
Assistente de
Fisioterapeuta
Enfermagem
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
-

Total de
observações
3
1
3
3
3
1
-

-

-

-

2
2

-

2
2

Fonte: A autora (2015).

A Tabela 13 apresenta os dados da higienização das mãos com preparação
alcoólica que tem apenas 8,65% de adesão no CTI Adulto. Dentre as 10 etapas para
execução da técnica com preparações alcoólicas os profissionais só ficaram abaixo
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de 50% de adesão em 04 etapas que foram: retirar os adornos, friccionar dorso dos
dedos, friccionar os polegares e friccionar as polpas digitais e unhas. O destaque
para esta técnica, que contou com apenas 03 observações, foi a não adesão a
várias etapas pela categoria “Fisioterapeuta”. Mais uma vez o alerta para esta
categoria que apresentou uma boa adesão, entretanto apresentou uma técnica ruim
nas duas modalidades de higienização das mãos.

4.2 ANÁLISE DOS DADOS
Os dados referentes à adesão dos profissionais de saúde no CTI Adulto e na
UTI Neonatal e Pediátrica segundo a técnica escolhida corroboram com o estudo de
Mota et al (2008) e o consenso da OMS (2008) que encontraram uma baixa adesão
as preparações alcoólicas evidenciando que a mudança do sistema, ou seja, a
utilização de preparações alcoólicas pelos profissionais para melhoria da
higienização das mãos, ainda não foi implementada nas unidades estudadas.

4.2.1 A adesão à higienização das mãos pelos profissionais da UTI Neonatal e
Pediátrica
Ao se analisar as observações referentes à adesão à higienização das mãos
comparando-se as categorias de profissionais de saúde na UTI Neonatal e
Pediátrica, os dados não demonstraram diferença estatisticamente significativa entre
as categorias. Os guidelines do CDC (2002) e da OMS (2009) afirmam que, nos
artigos revisados por estes, a categoria “Enfermeiro” apresenta uma maior adesão à
higienização das mãos do que a categoria “Assistente de Enfermagem”. Pode-se
inferir que, a diferença não é significativa devido ao tamanho da amostra para a
categoria “Enfermeiro” ou pelo fato da taxa de adesão à higienização das mãos se
apresentar acima de 50% em ambas as categorias.
Ao se analisar os momentos indicados para higienização das mãos segundo a
as recomendações da OMS, o momento “após contato com o paciente” foi o de
maior adesão. Este fato pode estar relacionado ao que afirmam alguns autores
quanto ao profissional de saúde aderir mais à higienização das mãos nos momentos
em que o risco é referente ao profissional e não ao paciente (BORGES et al., 2009;
GUEDES et al., 2012). Já a baixa adesão ao momento “após risco de exposição a
fluidos corporais” tem como possível explicação o uso de luvas pelo profissional de
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saúde na realização dos cuidados, pois, segundo evidencias, o uso de luvas diminui
a adesão à higienização pelos profissionais (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2009; FULLER et al., 2011).
A adesão à higienização das mãos no momento antes do contato com o
paciente é o segundo maior e leva a considerar que na UTI Neonatal e Pediátrica há
uma preocupação com a prevenção de IRAS, divergindo de Erasmus et al (2010),
que observaram que a adesão dos profissionais a higienização das mãos é menor
antes do contato com o paciente (média <20%) do que após o contato com o
paciente (média de 30% a 40%).
Antes de realizar procedimentos assépticos teve uma adesão mediana (57%)
na UTI Neonatal e Pediátrica, mas, após a realização do procedimento a
higienização das mãos não é realizada, mesmo com a continuidade do cuidado em
outro sítio. Mais uma vez encontra-se a evidência de que o uso de luvas diminui a
adesão à higienização das mãos, pois, a recomendação da OMS diz que se deve
higienizar as mãos quando se troca de um sítio contaminado para outro limpo, como
evidenciado neste contexto (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008).
Considerando a higienização das mãos como um importante fator de
prevenção

de

disseminação

de

microrganismos

no

ambiente

assistencial

(SEPTIMUS et al., 2014), as falhas observadas no momento após contato com as
proximidades do paciente, apenas 50% de adesão, comprometeram a UTI Neonatal
e Pediátrica.

4.2.2 Adesão à higienização das mãos pelos profissionais do CTI Adulto
Analisando apenas a taxa de adesão encontrada, pode-se dizer que os dados
apresentados corroboram com a afirmativa de Pittet (2008) de que a adesão dos
profissionais a higienização das mãos encontra-se abaixo de 50%. Outro importante
fato para analisar os motivos pela baixa adesão à higienização das mãos neste setor
se encontra em dois importantes consensos sobre o tema que afirmam que as
unidades críticas estão relacionadas à menor adesão a esta prática (CENTER FOR
DISEASE

CONTROL

AND

PREVENTION,

2002;

WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2009).
A diferença na adesão à higienização das mãos segundo a categoria
profissional no CTI Adulto é contrária aos consensos, que são categóricos em
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afirmar que a categoria “Enfermeiro”, possui taxas de adesão superiores quando
comparada a categoria “Médico” e a Categoria “Assistentes de Enfermagem”
(CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2002; WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2009). Mais uma vez pode-se inferir que a assistência em
ambiente de terapia intensiva pode ser o fator de interferência na adesão destes
profissionais à higienização das mãos segundo os momentos recomendados pela
OMS, uma vez que este se constitui como um fator de risco levando à baixa adesão
à higienização das mãos (PITTET, 2000b).
Outro achado ficou por conta dos dados encontrados sobre a categoria de
fisioterapia que contrariam os estudos de Pan et al. (2007), que evidenciaram uma
adesão de 9,1% à higienização das mãos por parte destes profissionais, ficando
assim inferior as demais categorias estudadas.
Ao se analisar os dados encontrados na adesão à higienização das mãos
segundo as recomendações da OMS no CTI Adulto evidencia-se que os contatos
após o paciente possuem uma maior adesão à higienização das mãos variando
entre 30% e 40%, conforme encontrado nos estudos de Erasmus et al. (2010).
Outro fator também relevante ao se analisar este dado é a possível preocupação
dos profissionais em adquirir alguma infecção oriunda do cuidado aos pacientes
conforme estudo de GUEDES et al. (2012).
A baixa adesão à higienização das mãos no momento “antes de realizar
procedimentos assépticos” foi observada neste estudo quando os profissionais
mudavam de um sítio corporal contaminado para outro, limpo e durante o cuidado no
mesmo paciente.

Este dado contraria as recomendações dos consensos que

preconizam a realização da higienização das mãos antes de cuidados assépticos,
mesmo entre um cuidado e outro (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND
PREVENTION, 2002; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). No momento
“antes de contato com o paciente” encontrou-se apenas 20% de adesão que é um
dado que corrobora com os achados de Erasmus et al (2010) que evidenciaram em
sua revisão sistemática que em média a adesão à higienização das mãos antes de
contato com o paciente fica menor que 20%.
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4.2.3 A técnica de higienização das mãos realizada nos setores avaliados
Os dados encontrados nesta fase deste estudo comprometem a técnica de
higienização das mãos em ambos os setores. Considerando-se a afirmativa de
Laustsen et al. (2008) que recomendam que para se validar a adesão à técnica de
higienização das mãos todas as etapas devem ter sido seguidas, incluindo-se o
tempo adequado entre elas, pode-se afirmar que esta prática, olhando-se apenas o
tempo, compromete grande parte da avaliação (LAUSTESEN et al., 2008). Ao se
considerar a avaliação de risco proposta por Pittet (2008), lembrando-se que a
adesão nos setores avaliados não chegou a 100%, pode-se ficar apreensivo quanto
a eficácia da higienização das mãos (PITTET, 2008).
Dentre os estudos revisados para esta avaliação Felix e Miyadahira (2009)
encontraram uma adesão completa a todos os itens da técnica proposta pelo grupo,
em 8,8% dos alunos de graduação avaliados (FELIX; MIYADAHIRA, 2009). Mota et
al. (2014) encontraram uma adesão de 40% da técnica pelos profissionais (MOTA et
al., 2014). Barreto et al. (2009) registraram que 100% dos profissionais observados
na sala de recuperação pós- anestésica não realizaram a fricção da ponta dos dedos
(BARRETO et al., 2009). O estudo de Hofer et al. (2011) em enfermarias pediátricas
não encontrou 100% de adesão a todos os itens avaliados por eles (HOFER et al.,
2007). Macdonald et al. (2006) em um estudo com iluminação ultravioleta em uma
unidade de ortopedia registraram que 7,8% da superfície das mãos não foram
higienizadas (MACDONALD et al., 2006). Desta forma, pode-se inferir que este
estudo avaliativo, de um modo geral, não difere muito dos demais citados acima.

66

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5.1 CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos através das observações acerca da adesão à
higienização das mãos pelos profissionais de saúde nos momentos indicados
segundo as recomendações da OMS e das observações acerca da adequação da
técnica de higienização das mãos com água e sabonete ou com preparações
alcoólicas, foi possível responder as perguntas avaliativas e atender ao objetivo
deste estudo.
Tanto na UTI Neonatal e Pediátrica quanto no CTI Adulto não foi percebido,
pelo observador, nenhuma grande mudança de comportamento devido a sua
presença em relação ao aumento da frequência da higienização das mãos ou
melhoria da técnica. Caso tenha ocorrido, esta alteração não se mostrou relevante
neste estudo.
Quanto à diferença na adesão à higienização das mãos, segundo as
recomendações da OMS, entre os profissionais de saúde das unidades de terapia
intensiva, a única evidência encontrada ocorreu no CTI Adulto, entre as categorias
“Assistente de Enfermagem” (p= 0,009) e “Fisioterapeuta” (p= 0,002) quando
comparadas a categoria “Médico”. A taxa de adesão neste setor foi inferior a 50%,
ficando esta prática ainda mais comprometida para a categoria “Médico”. Avaliandose a adesão à higienização das mãos segundo o momento indicado pela OMS
evidenciou-se que o setor precisa melhorar a adesão em todos os momentos, pois, o
único que ele apresentou uma adesão acima de 50% foi no momento “após contato
com o paciente” (80%). O mais impressionante foi a baixa adesão no momento
“antes do contato com o paciente” (20%), que denota o desconhecimento da cadeia
de transmissão das IRAS. A adesão à higienização das mãos com preparações
alcoólicas é mais baixa no CTI Adulto, com menos de 10% das oportunidades
observadas. Tal fato leva a crer que há uma piora da adesão quando o profissional
não considera a utilização deste produto ao se encontrar dentro da área de
assistência ao paciente. Neste cenário a higienização das mãos na mudança de um
sítio contaminado para outro limpo fica prejudicada.

O desconhecimento dos

profissionais sobre a necessidade de se higienizar as mãos mesmo após cuidados
onde se utilizou luvas também foi um fator complicador na adesão a higienização
das mãos neste setor.
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Quando se avalia a taxa de adesão à higienização das mãos na UTI Neonatal
e Pediátrica pode-se evidenciar que a adesão está acima de 50% e que não há
diferença estatisticamente significativa entre os profissionais. Assim, pode-se dizer
que a adesão é boa em todas as categorias com média de 74,5%. Contudo, a
adesão à higienização das mãos com preparações alcoólicas também foi baixa,
sendo utilizado em apenas 20% das oportunidades observadas. No que tange aos
momentos recomendados para higienização das mãos, a continuidade do cuidado
foi um ponto crítico na UTI Neonatal e Pediátrica, pois, os profissionais não
reconheceram alguns momentos indicados para a higienização das mãos como
entre um cuidado e outro no mesmo paciente. Este fato se complica pelo
desconhecimento, por parte dos profissionais, das indicações para o uso de luvas.
Os profissionais acreditam que apenas trocar as luvas seja o suficiente para se
continuar prestando assistência ao paciente, mesmo após risco de exposição a
fluidos corporais. Também se percebe que o ambiente do paciente é mau definido,
principalmente na UTI Neonatal e Pediátrica, quando os profissionais saem da área
de assistência para terem acesso a materiais e desconsideram a indicação de
higienização das mãos, principalmente quando vão retornar ao cuidado do paciente.
Ambos os setores observados preferem a técnica de higienização das mãos
com água e sabonete em relação à higienização das mãos com preparações
alcoólicas. Pode-se considerar que as unidades ainda não adotaram a mudança de
cultura relativa à utilização de preparações alcoólicas disponibilizadas na área de
assistência ao paciente para higienização das mãos. Possivelmente este
comportamento pode ter relação com o desconhecimento da indicação do uso das
preparações alcoólicas durante a assistência ou a rejeição do produto pelos
profissionais.
Com relação até que medida os profissionais de saúde que higienizam as
mãos o fazem de acordo com a técnica recomendada pela OMS, foi possível
observar que não houve adesão dos profissionais a todos os passos das técnicas de
higienização das mãos na UTI Neonatal e Pediátrica ou no CTI Adulto. Apenas
24,1% das oportunidades de higienização das mãos com água e sabonete ou com
preparações alcoólicas, em ambos os setores observados, executaram 50% das
etapas da técnica. Concluindo-se que há um comprometimento na técnica de
higienização das mãos que independe da taxa de adesão alcançada por estes
setores.
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No segundo momento de observação que envolveu a avaliação da técnica de
higienização das mãos com água e sabonete e com preparações alcoólicas segundo
a recomendação da OMS, o avaliador evidenciou mudança de comportamento
devido a sua presença apenas na UTI Neonatal por alguns profissionais observados.
Entretanto, este fato não levou o referido setor a um melhor desempenho, talvez por
desconhecimento do tema de segurança do paciente em observação.
Os pontos críticos no passo a passo da higienização das mãos com água e
sabonete, de um modo geral, foram os mesmo na UTI Neonatal e Pediátrica e CTI
adulto: o dorso dos dedos, os polegares, as polpas digitais e unhas e os espaços
interdigitais, sendo este último em menor frequência apenas na categoria “Médico”
nos dois setores e na categoria “Fisioterapeuta” apenas no CTI Adulto. A retirada de
adornos no CTI Adulto não se apresenta como uma política do setor como
observado na UTI Neonatal e Pediátrica.
Quanto à avaliação do passo a passo com preparações alcoólicas os pontos
críticos envolveram mais etapas do processo. Na UTI Neonatal apenas as etapas de
retirar os adornos, aplicar a solução e friccionar as palmas foi plenamente atendida
por todas as categorias. Cada uma das demais etapas foi comprometida em pelo
menos duas categorias profissionais. No CTI Adulto mantiveram-se as mesmas
etapas críticas encontradas na higienização das mãos com água e sabonete
acrescentando-se a não conformidade referente à retirada de adornos, fricção dos
punhos e aguardar secar.
Assim, o objetivo de avaliar o processo de higienização das mãos realizado
pelos profissionais de saúde no CTI Adulto e na UTI Neonatal e Pediátrica do HFB
foi

alcançado,

permitindo

a

esta

avaliação

de

perfil

formativo

fornecer

recomendações para melhoria do processo de higienização das mãos a serem
adotadas durante o processo de capacitação dos profissionais dos setores avaliados
que será realizada posteriormente no decorrer da pesquisa “Implantação da
estratégia multimodal para higienização das mãos nos hospitais federais do Rio de
Janeiro” que vem sendo realizada no HFB com o apoio do CNPq.

5.2 RECOMENDAÇÕES
As recomendações feitas a partir das conclusões deste estudo serão
encaminhadas aos pesquisadores, clientes desta avaliação, no intuito de aprimorar
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os pontos fracos durante a terceira fase da pesquisa que envolverá a capacitação
dos profissionais da UTI Neonatal e Pediátrica e do CTI Adulto, entre outras ações
visando a melhoria da higienização das mãos.
Como recomendações comuns aos dois setores pode-se destacar a
orientação dos profissionais acerca da indicação de uso das preparações alcoólicas
e da segurança desta indicação durante a assistência aos pacientes, tanto na UTI
Neonatal quanto no CTI Adulto. Recomenda-se estimular o uso das preparações
alcoólicas através de lembretes nos pontos de assistência e em instruções
desenvolvidas durante a terceira fase da pesquisa, dando-se ênfase as facilidades
que o produto traz à prática diária para implantação da mudança de sistema
proposta pela OMS.
Outro ponto importante seria um treinamento prático sobre a higienização das
mãos com ambas as técnicas enfatizando-se os pontos críticos encontrados nas
observações realizadas nos setores. Nestes treinamentos deve-se passar aos
profissionais orientações acerca do uso de luvas enfatizando-se que as mesmas não
invalidam as indicações para se higienizar as mãos.
Como meio de divulgação das boas práticas a instalação de avisos ao lado
dos dispensadores de álcool gel e sabonete com as respectivas técnicas serão úteis
para recordar os passos da técnica de higienização das mãos a ser executada pelos
profissionais.
Nas recomendações específicas para a UTI Neonatal e Pediátrica pode-se
destacar que, durante a capacitação, sejam destacados alguns momentos indicados
à higienização das mãos, principalmente aqueles envolvendo a continuidade do
cuidado, com ênfase naqueles que envolvem o uso de luvas e os momentos após o
contato com as áreas próximas ao paciente. Neste último, a realização de uma visita
técnica ao setor talvez possa auxiliar na melhor disposição dos materiais
armazenados próximo ao ambiente de assistência, mas, que são de uso coletivo do
setor (fraldas, materiais de fixação do tubo orotraqueais entre outros) e que foi alvo
de quebra da recomendação durante as observações.
Quanto ao CTI Adulto, pode-se recomendar um amplo programa de
capacitação sobre higienização das mãos, com foco maior na categoria “Médico”.
Quanto aos momentos indicados para higienização das mãos, com exceção do
momento após contato com o paciente, todos apresentaram uma baixa adesão
pelos profissionais e necessitam ser trabalhados durante as capacitações. Também
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os conceitos de prevenção de IRAS bem como de risco ocupacional devem ser
reforçados durante todo o trabalho de capacitação deste grupo. Pontos importantes
devem ser destacados como a mudança de um sítio contaminado para outro limpo e
as orientações referentes à necessidade de higienização das mãos mesmo ao se
utilizar luvas. A utilização de avisos no local de assistência contendo os momentos
recomendados pela OMS pode auxiliar na melhoria da adesão e deve ser instituída.
A utilização de avisos acerca dos cinco momentos indicados pela OMS para a
higienização das mãos pode auxiliar os profissionais deste setor na identificação dos
mesmos. Neste caso, sugere-se coloca-los na área de assistência ao paciente.
O CTI Adulto necessita da implantação de uma política de adornos visando
atender não só a Portaria n.º 485/2005 como também a propiciar uma melhor
condição para a higienização das mãos pelos profissionais de saúde do setor.
Quanto à técnica de higienização das mãos com água e sabonete ou com
preparações alcoólicas a recomendação é a mesma citada para a UTI Neonatal e
Pediátrica: treinamento prático com ênfase aos pontos críticos evidenciados neste
setor e a instalação de avisos ao lado dos dispensadores de álcool gel e sabonete
com as respectivas técnicas.
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APÊNDICE A - Validação dos quadros de critérios

Prezado especialista,
Para a conclusão do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, do
Programa de Pós-Graduação da Fundação Cesgranrio, estou desenvolvendo a
dissertação que tem como um dos objetivos avaliar a técnica de higienização das
mãos pelos profissionais de saúde nos setores de Unidade de Terapia Intensiva
Adulto e na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica. Este estudo
avaliativo visa subsidiar um grupo de pesquisadores quanto ao conhecimento a
cerca da realidade desta prática nas áreas mencionadas acima.
Para alcançar este objetivo foram construídos os quadros de critérios 1 e 2, a
partir das perguntas avaliativas.
1) Até que ponto há diferença na adesão à higienização das mãos, segundo
as recomendações da OMS, entre os profissionais de saúde das unidades de terapia
intensiva?
2) Em que medida os profissionais de saúde que higienizam as mãos o faz de
acordo com a técnica recomendada pela OMS?
Quadro 1 - Higienização das mãos com preparação alcoólica
Categoria

Indicadores

Técnica de
higienização
das mãos com
preparação
alcoólica

Retirar os adornos das mãos
Aplicar uma quantidade suficiente de preparação alcoólica
em uma mão em forma de concha para cobrir todas as
superfícies das mãos.
Friccionar as palmas das mãos entre si.
Friccionar a palma direita contra o dorso da mão esquerda
entrelaçando os dedos e vice-versa.
Friccionar a palma das mãos entre si com os dedos
entrelaçados.
Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da
mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vaie-vem e vice-versa.
Friccionar o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da
mão direita, utilizando-se de movimento circular e viceversa.
Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra
a alma da mão esquerda, fazendo um movimento circular
e vice-versa.
Friccionar o punho da mão direita com a palma da mão
esquerda e vise versa*.
Aguardar até que suas mãos estejam secas.
Tempo adequado de 20 a 30 segundos.

Padrões

Sim

Não

Fonte: A autora (2014).
* Quando a observação ocorrer em UTI Neonatal e Pediátrica, considerar correto quando a fricção
ocorrer no antebraço até a dobra do cotovelo.
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Quadro 2 - Higienização das mãos com água e sabonete
Categoria

Técnica de
higienização
com água e
sabonete

Indicadores
Retirar os adornos das mãos.
Molhar as mãos com água.
Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de
sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das
mãos.
Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si.
Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão
esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa.
Entrelaçar os dedos e friccione os espaços interdigitais.
Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da
mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vaie-vem e vice-versa.
Esfregar o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da
mão direita, utilizando-se de movimento circular e viceversa.
Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra
a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular e
vice-versa.
Friccionar o punho da mão direita com a palma da mão
esquerda e vise versa*.
Enxaguar bem as mãos com água.
Secar as mãos com papel toalha descartável.
Utilizar papel toalha para fechamento de torneiras
manuais.
Tempo adequado de 40 a 60 segundos.

Padrões

Sim

Não

Fonte: A autora (2014).
* Quando a observação ocorrer em UTI Neonatal e Pediátrica, considerar correto quando a fricção
ocorrer no antebraço até a dobra do cotovelo.

A seguir são apresentadas perguntas relativas à adequação dos quadros de
critérios para completar a avaliação dos instrumentos. Existe um campo livre para
registro de observações que julgue pertinente à melhoria dos quadros de critérios
apresentados acima.
Quadro 1: Higienização das mãos com preparação alcoólica
1) Os itens incluídos no espaço “indicadores":
a) São relevantes
( ) Sim
b) São apresentados na sequência correta
( ) Sim
c) Preenchem todos os requisitos da técnica
( ) Sim
2) Que itens podem ser:
a) Incluídos
b) Retirados
c) Reescritos

(
(
(

) Não
) Não
) Não
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Quadro 2: Higienização das mãos com água e sabonete
3) Os itens incluídos no espaço “indicadores":
a) São relevantes
( ) Sim
b) São apresentados na sequência correta
( ) Sim
c) Preenchem todos os requisitos da técnica
( ) Sim
4) Que itens podem ser:
a) Incluídos
b) Retirados
c) Reescritos

(
(
(

) Não
) Não
) Não
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APÊNDICE B - Validação dos formulários de observação das técnicas de
higienização das mãos
Prezado especialista,
Neste estudo serão utilizados dois instrumentos de avaliação, tipo checklist,
para a coleta de dados, sendo um relativo à higienização das mãos com preparação
alcoólica e outro para higienização das mãos com água e sabonete. Para avaliá-los
solicita-se que cada um seja analisado cuidadosamente quanto aos aspectos
solicitados nas perguntas que o acompanham.
Formulário 1: Formulário de observação da técnica de higienização das mãos com
preparação alcoólica (Apêndice C)
FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO DA TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA (V2)
HOSPITAL:
Data (dd/mm/aaaa):
/
Início/Fim (h:min):
:
Duração da Sessão (min):

/
/

CATEGORIA:
Retira os adornos
Aplica solução alcoólica
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Friccionar dorso dos dedos
1 Fricciona o polegar
Fricciona as polpas digitais e unhas

N.º
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N

S

N

Fricciona os punhos/ dobras dos
S
cotovelos
Aguarda secar
S

N
N

:

CATEGORIA:
Retira os adornos
Aplica solução alcoólica
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Friccionar dorso dos dedos
1 Fricciona o polegar
Fricciona as polpas digitais e unhas

Observador:
Nº do Período:
Nº da Sessão:
N.º do Formulário:

Departamento/Clínica:
Nome do Serviço:

N.º
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N

N.º
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N

S

N

S

N

Fricciona os punhos/ dobras dos
S
cotovelos
Aguarda secar
S

N
N

CATEGORIA:
Retira os adornos
Aplica solução alcoólica
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Friccionar dorso dos dedos
1 Fricciona o polegar
Fricciona as polpas digitais e unhas

Fricciona os punhos/ dobras dos
S
cotovelos
Aguarda secar
S

N
N

CATEGORIA:
Retira os adornos
Aplica solução alcoólica
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Friccionar dorso dos dedos
1 Fricciona o polegar
Fricciona as polpas digitais e unhas

N.º
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N

S

N

Fricciona os punhos/ dobras dos
S
cotovelos
S
Aguarda secar

N
N

Formulário 2 - Formulário de observação da técnica de higienização das mãos com
água e sabonete (Apêndice D)
FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO DA TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM ÁGUA E SABONETE (V2)
HOSPITAL:
Data (dd/mm/aaaa):
/
Início/Fim (h:min):
:
Duração da Sessão (min):

/

CATEGORIA:
Retira os adornos
Molha as mãos
Aplica o sabonete
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Fricciona o dorso dos dedos
1 Fricciona o polegar
Fricciona as polpas digitais e unhas
Fricciona os punhos/ dobras dos
cotovelos
Enxagua
Seca as mãos com papel toalha
Fecha a torneira com papel toalha

/
N.º
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N

S

N

S
S
S

N
N
N

:
CATEGORIA:
Retira os adornos
Molha as mãos
Aplica o sabonete
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Fricciona o dorso dos dedos
1 Fricciona o polegar
Fricciona as polpas digitais e unhas
Fricciona os punhos/ dobras dos
cotovelos
Enxagua
Seca as mãos com papel toalha
Fecha a torneira com papel toalha

Observador:
Nº do Período:
Nº da Sessão:
N.º do Formulário:

Departamento/Clínica:
Nome do Serviço:

N.º
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N

N.º
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N

S

N

S

N

S
S
S

N
N
N

S
S
S

N
N
N

CATEGORIA:
Retira os adornos
Molha as mãos
Aplica o sabonete
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Fricciona o dorso dos dedos
1 Fricciona o polegar
Fricciona as polpas digitais e unhas
Fricciona os punhos/ dobras dos
cotovelos
Enxagua
Seca as mãos com papel toalha
Fecha a torneira com papel toalha

CATEGORIA:
Retira os adornos
Molha as mãos
Aplica o sabonete
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Fricciona o dorso dos dedos
1 Fricciona o polegar
Fricciona as polpas digitais e unhas
Fricciona os punhos/ dobras dos
cotovelos
Enxagua
Seca as mãos com papel toalha
Fecha a torneira com papel toalha

N.º
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N

S

N

S
S
S

N
N
N

A seguir são apresentadas perguntas relativas à adequação dos itens de
verificação incluídos em cada um dos formulários apresentados acima, de forma
resumida. Existe um campo livre para registro de observações que julgue pertinente
à melhoria dos instrumentos de observação com a técnica de higienização das mãos
com preparações alcoólicas e com água e sabonete.
1) Os instrumentos como um todo são adequados para avaliar a técnica de higienização das
mãos com:
a) Preparação alcoólica
( ) Sim
( ) Não
b) Água e sabonete
( ) Sim
( ) Não
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2) A formatação dos instrumentos é adequada quanto à:
a) Apresentação dos itens
( ) Sim
( ) Não
b) Distribuição das categorias
( ) Sim
( ) Não
c) Clareza da impressão
( ) Sim
( ) Não
d) Outros aspectos
( ) Sim
( ) Não
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3) Os itens dos instrumentos refletem adequadamente a técnica de higienização das mãos:
a) Preparação alcoólica
( ) Sim
( ) Não
Por que?_______________________________________________________________
b) Água e sabonete
( ) Sim
( ) Não
Por que?________________________________________________________________
4) Sugestões:
a) Preparação alcoólica
Inclusão:
Retirada:
Reestruturação:
b) Água e sabonete
Inclusão:
Retirada:
Reestruturação:
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APÊNDICE C – Formulário de observação da técnica de higienização das mãos com preparação alcoólica
FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO DA TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA
HOSPITAL:
Data (dd/mm/aaaa):
/
Início/Fim (h:min):
:
Duração da Sessão (min):

/

CATEGORIA:
Retira os adornos
Aplica solução alcoólica
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Friccionar dorso dos dedos
1 Fricciona o polegar
Fricciona polpas digitais e unhas
Fricciona os punhos/ dobras dos
cotovelos
Aguarda secar
Tempo adequado (20 a 30 seg.)
Retira os adornos
Aplica solução alcoólica
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Friccionar dorso dos dedos
2
Fricciona o polegar
Fricciona polpas digitais e unhas
Fricciona os punhos/ dobras dos
cotovelos
Aguarda secar
Tempo adequado (20 a 30 seg.)

/
N.º
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N

S

N

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

S

N

S
S

N
N

:

CATEGORIA:
Retira os adornos
Aplica solução alcoólica
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Friccionar dorso dos dedos
1 Fricciona o polegar
Fricciona polpas digitais e unhas
Fricciona os punhos/ dobras dos
cotovelos
Aguarda secar
Tempo adequado (20 a 30 seg.)
Retira os adornos
Aplica solução alcoólica
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Friccionar dorso dos dedos
2
Fricciona o polegar
Fricciona polpas digitais e unhas
Fricciona os punhos/ dobras dos
cotovelos
Aguarda secar
Tempo adequado (20 a 30 seg.)

Observador:
Nº do Período:
Nº da Sessão:
N.º do Formulário:

Departamento/Clínica:
Nome do Serviço:

N.º
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N

N.º
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N

S

N

S

N

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

S

N

S

N

S
S

N
N

S
S

N
N

CATEGORIA:
Retira os adornos
Aplica solução alcoólica
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Friccionar dorso dos dedos
1 Fricciona o polegar
Fricciona polpas digitais e unhas
Fricciona os punhos/ dobras dos
cotovelos
Aguarda secar
Tempo adequado (20 a 30 seg.)
Retira os adornos
Aplica solução alcoólica
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Friccionar dorso dos dedos
2
Fricciona o polegar
Fricciona polpas digitais e unhas
Fricciona os punhos/ dobras dos
cotovelos
Aguarda secar
Tempo adequado (20 a 30 seg.)

CATEGORIA:
Retira os adornos
Aplica solução alcoólica
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Friccionar dorso dos dedos
1 Fricciona o polegar
Fricciona polpas digitais e unhas
Fricciona os punhos/ dobras dos
cotovelos
Aguarda secar
Tempo adequado (20 a 30 seg.)
Retira os adornos
Aplica solução alcoólica
Fricciona as palmas das mãos
Fricciona o dorso das mãos
Fricciona os espaços interdigitais
Friccionar dorso dos dedos
2
Fricciona o polegar
Fricciona polpas digitais e unhas
Fricciona os punhos/ dobras dos
cotovelos
Aguarda secar
Tempo adequado (20 a 30 seg.)

N.º
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N

S

N

S

N

S
S

N
N

S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N

S

N

S
S

N
N
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APÊNDICE D - Formulário de observação da técnica de higienização das mãos com água e sabonete
FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO DA TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM ÁGUA E SABONETE
HOSPITAL:
Data (dd/mm/aaaa):
/
Início/Fim (h:min):
:
Duração da Sessão (min):

/

CATEGORIA:
N.º
Retira os adornos
S
Molha as mãos
S
Aplica o sabonete
S
Fricciona as palmas das mãos
S
Fricciona o dorso das mãos
S
Fricciona os espaços interdigitais
S
Fricciona o dorso dos dedos
S
Fricciona o polegar
S
1
Fricciona polpas digitais e unhas
S
Fricciona os punhos/ dobras dos
S
cotovelos
Enxagua
S
Seca as mãos com papel toalha
S
Fecha a torneira com papel toalha
S
Tempo adequado (40 a 60 seg)
S
Retira os adornos
S
Molha as mãos
S
Aplica o sabonete
S
Fricciona as palmas das mãos
S
Fricciona o dorso das mãos
S
Fricciona os espaços interdigitais
S
Fricciona o dorso dos dedos
S
S
2 Fricciona o polegar
Fricciona polpas digitais e unhas
S
Fricciona os punhos/ dobras dos
S
cotovelos
Enxagua
S
Seca as mãos com papel toalha
S
Fecha a torneira com papel toalha
S
Tempo adequado (40 a 60 seg)
S

/

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

:

Observador:
Nº do Período:
Nº da Sessão:
N.º do Formulário:

CATEGORIA:
N.º
Retira os adornos
S
Molha as mãos
S
Aplica o sabonete
S
Fricciona as palmas das mãos
S
Fricciona o dorso das mãos
S
Fricciona os espaços interdigitais
S
Fricciona o dorso dos dedos
S
Fricciona o polegar
S
1
Fricciona polpas digitais e unhas
S
Fricciona os punhos/ dobras dos
S
cotovelos
Enxagua
S
Seca as mãos com papel toalha
S
Fecha a torneira com papel toalha
S
Tempo adequado (40 a 60 seg)
S
Retira os adornos
S
Molha as mãos
S
Aplica o sabonete
S
Fricciona as palmas das mãos
S
Fricciona o dorso das mãos
S
Fricciona os espaços interdigitais
S
Fricciona o dorso dos dedos
S
S
2 Fricciona o polegar
Fricciona polpas digitais e unhas
S
Fricciona os punhos/ dobras dos
S
cotovelos
Enxagua
S
Seca as mãos com papel toalha
S
Fecha a torneira com papel toalha
S
Tempo adequado (40 a 60 seg)
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Departamento/Clínica:
Nome do Serviço:

CATEGORIA:
N.º
Retira os adornos
S
Molha as mãos
S
Aplica o sabonete
S
Fricciona as palmas das mãos
S
Fricciona o dorso das mãos
S
Fricciona os espaços interdigitais
S
Fricciona o dorso dos dedos
S
Fricciona o polegar
S
1
Fricciona polpas digitais e unhas
S
Fricciona os punhos/ dobras dos
S
cotovelos
Enxagua
S
Seca as mãos com papel toalha
S
Fecha a torneira com papel toalha
S
Tempo adequado (40 a 60 seg)
S
Retira os adornos
S
Molha as mãos
S
Aplica o sabonete
S
Fricciona as palmas das mãos
S
Fricciona o dorso das mãos
S
Fricciona os espaços interdigitais
S
Fricciona o dorso dos dedos
S
S
2 Fricciona o polegar
Fricciona polpas digitais e unhas
S
Fricciona os punhos/ dobras dos
S
cotovelos
Enxagua
S
Seca as mãos com papel toalha
S
Fecha a torneira com papel toalha
S
Tempo adequado (40 a 60 seg)
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

CATEGORIA:
N.º
Retira os adornos
S
Molha as mãos
S
Aplica o sabonete
S
Fricciona as palmas das mãos
S
Fricciona o dorso das mãos
S
Fricciona os espaços interdigitais
S
Fricciona o dorso dos dedos
S
Fricciona o polegar
S
1
Fricciona polpas digitais e unhas
S
Fricciona os punhos/ dobras dos
S
cotovelos
Enxagua
S
Seca as mãos com papel toalha
S
Fecha a torneira com papel toalha
S
Tempo adequado (40 a 60 seg)
S
Retira os adornos
S
Molha as mãos
S
Aplica o sabonete
S
Fricciona as palmas das mãos
S
Fricciona o dorso das mãos
S
Fricciona os espaços interdigitais
S
Fricciona o dorso dos dedos
S
S
2 Fricciona o polegar
Fricciona polpas digitais e unhas
S
Fricciona os punhos/ dobras dos
S
cotovelos
Enxagua
S
Seca as mãos com papel toalha
S
Fecha a torneira com papel toalha
S
Tempo adequado (40 a 60 seg)
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

ANEXOS
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ANEXO A – Formulário de Observação da adesão às recomendações de
higienização das mãos
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa do HFB
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