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 RESUMO -   Introdução:As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) prolongam a 
permanência das pacientes nos hospitais, aumentam o risco de morte do paciente, elevam os custos 
para a família do doente e para a saúde pública nacional; além de afastar os pacientes do convívio 
social e do trabalho. As Infecções Hospitalares apresentam origens multifatoriais, contida entre elas: 
A higiene das mãos(HMs). A HMs é a medida primária mais importante e mais simples de ser 
implementada em uma UTI. Objetivos: Elucidar a importância da higiene das mãos dos profissionais 
a saúde que trabalham na UTI do Hospital Regional de Ponta Grossa(HRPG). Metodologia: Estudo 
quantitativo e transversal realizado entre setembro de 2012 e fevereiro de 2013 sob a forma de 
observação direta e monitoria da higienização das mãos dos profissionais do HRPG. Resultados:  A 
monitoria mostrou que os profissionais realizaram a higiene das mãos antes de entrar em contato 
com o paciente em 47,43 % e não lavaram em 52,57%. Após o contato com o paciente a equipe fez a 
higienização das mãos em 77,78% e não realizaram em 22,22%. A Higiene após a retirada das luvas 
ocorreram em 71,77%  e ausência da higienização em 28,33%. Antes dos agentes da saúde 
realizarem contatos assépticos foram lavadas as mão em 21,27% e a não lavagem ocorreu em 
78,73%. Em relação a higiene após o contato com fluidos corpóreos dos pacientes em 58,48 % os 
profissionais realizaram a limpeza das mãos, contudo em 47,52% eles não realizaram a higiene das 
mãos. Conclusões: A adesão por parte dos profissionais de saúde à higiene das mãos é baixa. Fato 
que aumenta a importância das estratégias e medidas para alcançar melhor  adesão à higiene das 
mãos pelas equipes de saúde. 
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Introdução 
 
As Infecções Relacionadas à Assistência à saúde ocorrem em todo o mundoacometendo 

pacientes tanto em países ricos como em países pobres ou em desenvolvimento. Elas resultam em 
uma série de danos aos clientes:Prolongam sua permanência nos hospitais; tornando-os mais 
suscetíveis a outras enfermidades, aumentando, assim, o risco morte,e ,além disso, elevam os custos 
para a família do doente, bem como, para a saúde pública (OMS,2006).Acrescenta-se a isso, outras 
repercussões aos paciente como afastamento do convício social e do trabalho 
(OLIVEIRA,CARDOSO,MASCARENHAS,2010).  

O médico Húngaro Ignaz Philipsemmelweis em 1846 foi o primeiro a comprovar que o 
simples ato de lavar as mãos pode evitar infecções, quando os trabalhadores de saúde realizam-na 
rotineiramente e corretamente. Semmelweis observou que os médicos e estudantes de medicina ,que 
apreendiam em um hospital de Viena, iam diretamente da sala de autópsia para a sala de parto para 
a realização de exames nas mulheres em trabalho de parto sem lavar as mãos.Logo muitas mulheres 
foram caindo mortas por febre puerperal causada pela infecção por Streptococuspyogenes. Os 
médicos de Viena acreditavam que a morte era causada pelo acúmulo de leite coagulado nas mamas 
das pacientes, quando na realidade as mulheres eram infectadas pelas "partículas de cadáver" 
introduzidas pelos médicos e estudantes de medicina nas pacientes. Semmelweis, por sua vez, 
ordenou que o corpo clínico do hospital lavassem as mãos toda vez antes de entrar em contato com 
as mulheres; com isso, as taxas de febre puerperal e posteriormente de mortalidade materna no 
hospital caíram drasticamente. Entretanto os médicos superiores de Semmelweis não valorizaram 
sua descoberta, sendo que seus ensinamentos voltaram a ser ignoradas naqueles hospital e, pelos 
dados encontrados hoje, esses ensinamento continuam sendo deixados de lado(HALEY at al,2012). 

A higiene das mãos apresentam origens multifatoriais como limitação de recursos para os 
sistemas de saúde, a capacitação dos profissionais da saúde, a racionalização do uso de 
antimicrobianos,assim como o comportamento humano condicionado pela educação 
(OLIVEIRA,CARDOSO,MASCARENHAS,2010;OMS,2005). A higienização das mãos (HMs) é uma 
medida simples para reduzir infecções hospitalares, entretanto as equipes de saúde,assim como, as 
instituições hospitalares cada vez mais rejeitam medidas básicas em detrimento de condutas que se 
apresentam rodeadas por arsenais tecnológicos resultando,por exemplo, em baixa adesão dos 
profissionais a prática de higienização das mãos (OLIVEIRA,CARDOSO,MASCARENHAS,2010; 
OMS,2005; ANVISA,2009). 
 Em 2008 a OMS lançou o Manual para observadores como estratégia multimodal para a 
melhoria da higienização das mãos Os avanços tecnológicos relacionados aos procedimentos 
invasivos, diagnósticos e terapêuticos, e o aparecimento de microrganismos multirresistentes aos 
antimicrobianos usados rotineiramente na prática hospitalar tornaram as infecções hospitalares um 
problema de saúde pública (OMS 2008).Definiu-se cinco momentos indicados para a realização das 
mãos indispensável na redução de infecção relacionado ao cuidado na saúde: 1) antes de entrar em 
contato com o paciente; 2) após o contato com o paciente; 3) após a retirada das luvas; 4) antes de 
realizarem contatos assépticos e 5) após o contato com fluídos corpóreos dos pacientes.  
 A higiene incorreta ou a não higiene das mãos é uma das piores falhas cometidas pelos 
profissionais de saúde em uma área hospitalar; Ela é uma medida primária muito importante no 
controle de infecções relacionadas aos serviços de saúde(ANVISA,2009). Desse modo, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) lança anualmente ações que promovem a melhor segurança 
do paciente; como a Aliança para a melhor Segurança do Paciente, observando entre outros fatores, 
o reconhecimento universal da necessidade de melhorar higienização das mãos em instituições de 
saúde, a fim de desenvolver uma estratégia sobre as orientações da OMS, sobre higiene nos 
cuidados da saúde. 
 
Objetivos 

 
O presente trabalho teve como objetivo elucidar a importância da higiene das mãos dos 

profissionais da saúde que assistem pacientes da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional 
de Ponta Grossa. 

 
Metodologia 
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Estudo quantitativo e transversal realizado entre setembro de 2012 e fevereiro de 2013 sob 
a forma de observação direta com registro em uma ficha de monitorizarão da higiene das mãos no 
Hospital Regional de Ponta Grossa contendo 12 leitos e 43 profissionais da área da saúde. 

A coleta de dados ocorreu durante o período vespertino com uma amostra total de 2367 
contatos dos profissionais com os pacientes: Avaliou se os momentos de oportunidade dos 
profissionais realizar o contato com o paciente. 

De acordo com os resultados os resultados tabulou-se em uma planilha do Excel ilustrando 
por meio de uma gráfico simples. 
 
Resultados 

 
A monitoria da higienização das mãos na UTI Adulta do Hospital Regional de Ponta Grossa 

mostrou que os profissionais realizaram a lavagem das mãos antes de entrar em contato com o 
paciente em 47,43 % (166) e não lavaram em 52,57% (184). Entretanto após o contato com o 
paciente a equipe da UTI fez higienização das mão em 77,78% (315) e não realizaram em 22,22% 
(90). A higienização após a retirada das luvas ocorreram 71,67% (291) e a não higienização em 
28,33%(115). Porém antes dos agente das saúde realizarem contatos assépticos foram lavadas as 
mãos em 21,27 (84) e a não lavagem ocorreu em 78,73% (311). Quanto a Higiene após o contato 
com fluídos corpóreos dos paciente em 52,48 % (212) os profissionais fizeram a limpeza das 
mãos,contudo em 47,52% (192) eles não realizaram a higiene das mãos. Os dados encontrados 
foram ilustrados na figura 1 simples a seguir. 

 
Figura 1: Ilustração do acompanhamento da monitoria de higienização das mãos na 

UTI adulta do Hospital Regional de Ponta Grossa, set/12 a fev/13 

 
 
Conclusões 

 
Pela análise dos dados obtidos nesse estudo foram semelhantes aos relatados em outros 

trabalhos, sendo que observamos que antes do contado com o paciente de 47,43 % (166) dos 
contatos os profissionais higienizaram as mãos, dados equivalentes aos encontrados no estudo de 
VILTO et al (2002) no qual conclui-se que o ato de lavar as mãos na UTI não é comum; e também no 
estudo de HALEY et al (2012) a higienização das mãos  antes do contato com o paciente não 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

4 

superou os 35 %. Em relação desinfecção das mãos após o contato com os pacientes a limpeza das 
mãos neste estudo é de cerca de 77.78 %(315), enquanto no mesmo estudo  Haley at all (2012) 
refere que o índice de adesão a limpeza das mãos pós contato foi de 52%. Os dados da higienização 
o das mãos antes da realização procedimentos assépticos também foram semelhantes a de outros 
estudos, pois  HALEY at el (2012) a proporção de higiene das mãos antes da realização desses 
procedimentos é paradoxalmente baixo, geralmente mais baixo que em procedimento não assépticos. 

Mediantes a problemática em discussão, LARSON et all (2000) o principal problema da 
higienização das mãos não é a falta de bons produtos, mas sim, da negligência dessa prática. E isso 
é exemplificado em simples cálculo sugerido pela autora: O impacto da higienização das mãos é igual 
à eficácia dessa limpeza (considerando técnica e produtos utilizados) multiplicado pela adesão à 
higiene. Logo, se um a eficácia de um produto e a técnica utilizada pelo profissional tem uma eficácia 
idealizada de 100 %, mas os profissionais tem uma adesão de apenas 21,27 % (como observado 
neste estudo em contatos antes da realização de procedimentos assépticos) o Impacto da 
higienização das mãos é de 21,27%. Entretanto se o produto e a técnica tem uma eficácia de 50 % e 
a higiene das mãos apresenta melhor aceitação,cerca de 50 % ,o Impacto dessa desinfecção será 
um pouco melhor, isto é, 25 %. 

Dessa forma, as estratégias utilizadas para melhorar o desempenho da HMs são um fator 
determinante para ações de controle de infecções em serviços de saúde. Para HALEY et al (2012) 
Deve-se incluir um programa formal de atualização para a equipe de saúde, modificações de 
equipamentos para tais higienizações e pressão social para esclarecer os pacientes e familiares 
sobre a importância da limpeza das mãos,os quais poderão exigir o cumprimento delas nas ações de 
saúde. 

A equipe da UTI juntamente com o NUCIH do HRPG mediante aos resultados encontrados 
analisou os efeitos e elaborou-se uma plano de ação para alcançar melhor adesão à higienização das 
mãos pela equipe. 
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