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Introdução: A higiene de mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa
para  prevenir  a  propagação  das  infecções  relacionadas  à  assistência  à  saúde.  Os
profissionais de saúde são a fonte mais frequente de contaminação e disseminação das
infecções no ambiente hospitalar, embora tenham embasamento teórico e prático sobre o
assunto. Dentro desta temática,  a Residência Multiprofissional em Saúde (PRMS) vem
desenvolvendo  ações  de  educação  em serviço  em conjunto  com os  profissionais  do
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). Objetivo: O presente trabalho teve por
objetivo  relatar  a  experiência  do  desenvolvimento  de  uma  ferramenta  utilizada  para
verificar  a  qualidade  da  lavagem  de  mãos.  Metodologia:  Trata-se  de  um  relato  de
experiência desenvolvido com os profissionais da saúde que atuam diretamente com os
pacientes  nas  unidades  em um hospital.  O  SCIH confeccionou  uma ferramenta  para
avaliar  a  eficácia  do  processo  de  lavagem  de  mãos  que  os  profissionais  utilizam
habitualmente, e esta foi denominada pelo serviço de Caixa Reveladora. A atividade, que
teve  a  cooperação  das  enfermeiras  residentes  do  PRMS,  fundamentou-se  em  cada
participante receber uma quantidade, que o mesmo julgasse suficiente para higienizar
suas mãos, de um sabonete específico e então foi solicitado que higienizassem as mãos
como fazem no seu dia a dia, e em seguida as mãos eram posicionadas dentro da caixa.
A luz negra auxiliou na identificação dos pontos onde houve falha na higienização das
mãos,  sendo  que  a  mão  deveria  ficar  completamente  “iluminada”  pelo  produto,  em
contrapartida,  os  pontos  que  não  haviam  sido  higienizados,  a  luz  não  revelava,
demostrando onde ocorreu a falha. Resultados: Participaram da atividade em torno de
300 profissionais de saúde, dentre eles médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
A equipe mostrou-se receptiva ao convite para participar da ação e demonstrou surpresa
ao observar os resultados, visto que a maioria considerava adequada a sua técnica de
lavagem de mãos. Conclusão: O procedimento adequado da técnica de higienização das
mãos é fundamental para a prevenção e controle de infecções hospitalares, e embora
seja uma ação simples, a falta de comprometimento entre os profissionais de saúde ainda
constitui um problema relevante a nível mundial. 

Palavras-chave: Lavagem de mãos, Controle de Infecções, Educação permanente



Referências:

CARVALHO, Manoel de; LOPES, José Maria de Andrade, PELLITTERI, Maurízio. Padrão
de Lavagem das Mãos em uma UTI Neonatal. Jornal de Pediatria, 64(11/12):468-70, nov.
- dez, 1988.

GOMES, Sâmea Cristina Santos; RODRIGUES, Sara Ramos; SILVA, Antonia Bárbara da.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO DAS PARASITOSES
INTESTINAIS NO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ – MA. Pesquisa em Foco, São Luís, vol. 21,
n. 1, p. 34-45. 2016.  

HADDAD,  Rosana  Esteves;  GIORDANI,  Annecy  Tojeiro;  EZAIAS,  Gabriela  Machado;
MATSUMOTO,  Leopoldo  Sussumu.  Técnica  de  higiene  das  mãos  e  eficiência  de
degermantes na prevenção de infecções hospitalares. Revista de Enfermagem UFPE on-
line, 10(2):562-567,fev. 2016.

LACERDA,  Mayara  Karoline  Silva;  SOUZA,  Sarah  Caroline  Oliveira  de;  SOARES,
Danyela  Mercury.  Precauções  padrão  e  Precauções  Baseadas  na  Transmissão  de
doenças: revisão de literatura. Rev Epidemiol Control Infect. 4(4):254-259, 2014.

SILVA, Francisco Laurindo da; SOUSA, Ellen Castro Pinheiro de. Conhecimento e adesão
da prática de higienização das mãos dos profissionais da saúde: revisão de literatura.
Cultura de los Cuidados, 1 er Cuatrimestre, Año XX - N.° 44, 2016.

Humaniza SUS. Clínica Ampliada e Compartilhada. Brasília – DF. 2010.


