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RESUMO 

SPAGNOLI, J. L. U.  Competências de graduandos de enfermagem para 
higienização das mãos. 2017. 90f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Enfermagem, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.  

A Higienização das Mãos (HM) é uma prática indispensável à prevenção e controle 
das infecções, entretanto a adesão ainda é baixa, e a graduação é o momento 
propício para o futuro profissional adquirir competências.  O objetivo deste estudo foi 
avaliar a competência acerca da HM entre concluintes da graduação em 
enfermagem. Estudo transversal, analítico, realizado entre maio e novembro de 
2015, conduzido em seis, das 33 Instituições de Educação Superior – IES da região 
central do Brasil, que ofereciam graduação em enfermagem com nota acima de três 
no Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (ENADE) de 2013, na modalidade presencial e em serviços de saúde, 
local de estágio supervisionado dos graduandos da IES com nota máxima no CPC e 
ENADE.  Após aprovação ética, os dados foram coletados em três etapas utilizando 
instrumentos avaliados e testados. Na primeira, aplicou-se questionário, seguida de 
observação individual do desempenho da técnica de HM (segunda etapa). A terceira 
foi realizada nos serviços de saúde para observação da atitude de higienização das 
mãos. Foi aplicado termo de consentimento livre e esclarecido em todas as etapas. 
Os dados foram analisados no software SPSS® com estatística descritiva e 
analítica. Dos 179 acadêmicos, aproximadamente 90,0% eram do sexo feminino e 
tinham até 30 anos de idade. A maioria das IES obteve score regular (27,0% a 
48,0%) no conhecimento, exceto a IES 6 com nota máxima que obteve melhores 
índices. Quanto aos momentos de HM, a maioria das IES alcançou média de acerto 
entre 29,3% e 53,7%, exceto para a IES 6 (74,9%). Na observação da habilidade a 
maioria estava com unhas longas (52,4%) e naturais (73,1%). Essas condições 
foram semelhantes à observação na prática clínica. A maioria das IES obteve média 
de tempo para HM dentro do recomendado, na observação da habilidade e na 
atitude para IES 6 e apenas os graduandos desta IES alcançaram índices superiores 
a 85,0% para o cumprimento de todos os passos recomendados. A adesão à HM 
observada na IES 6 foi de 33,7%. As maiores taxas de adesão foram nas 
oportunidades após contato com paciente e após risco de contato com fluidos, e o 
percentual de fricção foi acima de 80,0% para a maioria dos passos preconizados. 
Concluiu-se que o conhecimento sobre higienização das mãos obteve baixos índices 
de acerto, exceto em uma instituição; a habilidade para o desempenho da técnica 
correta alcançou índices médios de 60,0% na maioria das IES, o que permite 
identificar déficit na formação acerca de princípios básicos para a HM. Na atitude de 
higienizar as mãos conforme as indicações da Organização Mundial de Saúde, 
observou-se taxa de adesão muito baixa na IES 6. A discrepância entre os 
percentuais de conhecimento/habilidade e atitude de HM nesta IES revela que o 
desafio para melhorar a adesão não está restrito à formação teórico-prática, mas, 
provavelmente, às estratégias do processo formativo que sejam capazes de 
transferir a formação para o cuidado, considerada neste estudo, a entrega do 
graduando que resulte na atitude de higienizar as mãos.  
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ABSTRACT  

SPAGNOLI, J. L. U.  Nursing graduation competence for hand hygiene. 2017. 
90f. Thesis (Master). School of Nursing, Federal University of Goiás, Goiânia, 2017. 

Hand hygiene (HH) is an indispensable practice for the prevention and control of 
infections and, although adherence is still low, graduation is the right moment for the 
future professional to acquire skills. The objective this study was to evaluate the 
competence about hand hygiene among undergraduates in nursing. A cross-
sectional, analytical study was conducted between may and november, 2015, 
conducted in six of the 33 Higher Education Institutions (HEI) in the central region of 
Brazil, which offered a nursing degree with a grade above three in the Preliminary 
Course Concept (PCC) and National Student Proficiency Exam (NSPE) 2013, in 
classroom mode and in healthcare facilities, place of supervised internship of 
academics the HEI with maximum grade in PCC and NSPE. After ethical approval, 
the data were collected in three stages using instruments evaluated and tested. In 
the first one, a questionnaire was applied, followed by individual observation of the 
performance of the HH technique (second stage). The third one was performed at the 
health services to observe attitude to hand hygiene. Informed consent form was 
applied in all stages. The data were analyzed in SPSS® software with descriptive 
and analytical statistics. Out of the 179 academics, about 90.0% were female and 
were up to 30 years of age. The majority of HEI obtained a regular score (27.0% to 
48.0%) in knowledge, except for HEI 6 with a maximum score that obtained better 
rates. As for HH moments, the majority of HEI reached an average between 29.3% 
and 53.7%, except for HEI 6 (74.9%). In the observation of the ability the majority 
had long nails (52.4%) and natural (73.1%). These conditions were similar to 
observation in clinical practice. The majority of HEI achieved the average time to HH 
as recommended, in skill observation and attitude for HEI 6 and only academics this 
HEI performed the friction of most of the steps' technique higher than 85.0%. The 
compliance to HH observed in HEI 6 was 33.7%. The highest adhesion rates were in 
the opportunities after contact with patients and after risk of contact with fluids and 
the percentage of friction was above 80.0% for most of the recommended steps. It 
was concluded that knowledge about hand hygiene obtained low rates of success, 
except for one institution; the ability to perform the correct technique reached 
average rates of 60.0% for most HEI, which allows to identify deficits in training about 
basic principles for HH. In the attitude of hand hygiene according to the world health 
organization guidelines, a very low adherence rate was observed in HEI 6. The 
discrepancy between the percentage of knowledge/ability and attitude of HH in this 
HEI, reveals that the challenge to improve adherence is not restricted to theoretical-
practical formation, but, likely, the strategies of the formative process that are 
capable of transferring the formation to the care, considered in that study, the 
committal of the academic that result in attitude of the hand hygiene. 
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RESUMEN 

SPAGNOLI, J. L. U. Competencia de los estudiantes de enfermeira para la 
higiene de las manos  C. 2017. 90f. Exposición (Maestría). Facultad de Enfermería, 
Universidad Federal de Goiás, Goiânia, 2017. 
 
La Higiene de Manos (HM) es una práctica esencial para la prevención y control de 
infecciones, sin embargo, la adhesión aún es baja, y la graduación es el momento 
propicio para el futuro profesional adquirir cualificaciones. El objetivo de este estudio 
fue evaluar la cualificación acerca de la higiene de manos entre concluintes de grado 
en enfermería. Estudio transversal, analítico, realizado entre mayo y noviembre de 
2015, conducido en seis, de las 33 Instituciones de Educación Superior - IES de la 
región céntrica de Brasil, que ofertaban grado en enfermería con nota por encima de  
três en el Concepto Preliminar de Curso (CPC) y Examen Nacional de Rendimento 
de los Estudiantes (ENRE) de 2013, en la modalidad presencial y en servicios de 
salud, local de práctica supervisada de académicos de la IES com nota máxima en 
el CPC y ENRE. Después de aprobación ética los datos fueron recolectados en tres 
etapas utilizando instrumentos evaluados y probados. En la primera, se aplicó 
cuestionario, seguida de observación individual del desempeño de la técnica de HM 
(segunda etapa). La tercera fue realizada en los servicios de salud para observación 
de la actitud de higiene de manos. Fue aplicado consentimento informado en todas 
las etapas. Los datos fueron analizados en el software SPSS® con estadística 
descriptiva y analítica. De los 179 académicos, aproximadamente 90,0% eran del 
sexo feminino y tenía hast 30 años de edad. La mayoría de las IES obtuvo score 
regular (27,0% a la 48,0%) en el conocimiento, excepto la IES 6 con nota máxima 
que obtuvo mejores índices. En cuanto a los momentos de HM la mayoría de las IES 
alcanzó media de acierto entre 29,3% y 53,7%, excepto para la IES 6 (74,9%). En la 
observación de la habilidade la mayoría estaba con uñas largas (52,4%) y naturales 
(73,1%). Esas condiciones fueron semejantes a la observación en la práctica clínica. 
La mayoría de las IES obtuvo media de tiempo para HM dentro del recomendado, en 
la observación de la habilidad y en la actitud para la IES 6 y sólo los académicos de 
esta IES realizaron la fricción de la mairia de los pasos de la técnica superior a la 
85,0%. La adhesión a la HM observada en la IES 6 fue del 33,7%. Las mayores 
tasas de adhesión fueron en las oportunidades después de contacto con paciente y 
después de riesgo de contacto con fluidos y el porcentual de fricción fue por encima 
de 80,0% para la mayoría de los pasos preconizados. Se concluye que el 
conocimiento sobre higiene de manos obtuvo bajos índices de acierto, excepto una 
institución; la habilidad para el desempeño de la técnica correcta alcanzó índices 
medios de 60,0% para la mayoría de las IES, lo que permite identificar déficit en la 
formación acerca de principios básicos para la HM. En la actitud de higienizar las 
manos conforme las indicaciones de la Oraganización Mundial de la Slud, se 
observó tasa de adhesión muy baja en la IES 6. La discrepancia entre los 
porcentuales de conocimiento/habilidad y actitud de HM en esta IES, revelan que el 
desafío para mejorar la adhesión no está restricto a la formación teórico-práctica, 
pero, probablemente, a las estratégias del processo formativo que sean capacetes 
de transferir la formación para el cuidado, considerada em esse estúdio, la entrega 
del académico que resulte en la actitud de higienizar las manos.  
 

Palabras-claves: Higiene de las Manos; Estudiantes de Enfermería; Competencia 

Profesional; Conocimiento; Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud 

 



 
 

APRESENTAÇÃO  

 O interesse pela temática de investigação deste estudo teve início nos 

primeiros períodos da graduação, incentivado por uma aula de higiene de mãos e 

demais ações de incentivo à prática por acadêmicas que integravam o Projeto Mãos 

Limpas – projeto de extensão universitária vinculado ao Núcleo de Estudos e 

Pesquisas de Enfermagem em Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à 

Assistência em Saúde (NEPIH) da Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás (FEN-UFG).  

 No quarto período da graduação, ingressei no NEPIH, como bolsista do 

Projeto vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade. A 

partir de então, surgiram oportunidades diversas para desenvolvimento de ações de 

incentivo à higiene de mãos e aplicação de estratégias para os distintos público-

alvos das atividades: crianças, pais, professores e servidores de centros municipais 

de educação infantil, acadêmicos de cursos superiores da área da saúde, nos 

primeiros contatos com a universidade, estudantes do ensino médio, pacientes, 

acompanhantes e trabalhadores da área da saúde nos serviços de saúde. Projeto 

que atuei por seis anos. 

Paralelamente às atividades regulares do projeto, desenvolvi, sob orientação 

da Professora Doutora Anaclara Ferreira Veiga Tipple, coordenadora do NEPIH, 

projetos de iniciação científica, sendo um deles intitulado “Higienização das mãos: 

conhecimento e desempenho técnico entre acadêmicos de enfermagem”. 

 Nesse período, houve muitas oportunidades de participação em aulas de 

higiene de mãos com turmas do primeiro período da FEN-UFG e Faculdade de 

Odontologia da UFG, com estudantes de cursos de nível técnico de enfermagem e 

abordagem de acadêmicos de diversos cursos da saúde em eventos científicos.  

 Associada a estas oportunidades, a aproximação com a pesquisa, no 

desenvovimento de projetos de iniciação cientítica e participação em diversos 

eventos científicos, favoreceu o surgimento de inquietação acerca da qualidade da 

formação dos futuros profissionais sobre um tema transversal ao cuidado em saúde 

e a inserção no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da FEN-UFG para o 

desenvolvimento deste estudo. 

 Dessa forma, para o desenvolvimento desta pesquisa foi apresentado o 

embasamento e pergunta de pesquisa na introdução, seguida dos objetivos, 

realizada uma revisão da literatura com apresentação dos pilares que sustentam a 

temática em estudo, apresentação da metodologia, com descrição das três etapas 



 
 

em que o estudo foi realizado e demais considerações necessárias para 

compreensão do percurso adotado no estudo. Nos resultados são apresentado os 

achados da pesquisa, que foram discutidos no capítulo seguinte. Nos últimos 

capítulos foram apresentadas as conclusões do estudo, seguidas das referências, 

apêndices e anexos.       
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1. INTRODUÇÃO 

As Infecções relacionadas à Assistência à Saúde (IrAS) representam um risco 

à segurança da assistência e repercutem em inúmeros prejuízos para o paciente e 

serviço de saúde, incluindo o aumento do tempo de hospitalização, onerosidade 

relacionada aos altos custos dos métodos diagnósticos e produtos terapêuticos 

(KUHNS et al, 2015; GILI-ORTIZ et al, 2015; WIJERATNA; MCROBERTS; 

PORTEOUS, 2015) e aumento da mortalidade (CONTERNO et al, 2014; 

WATANABE et al, 2015). 

Nesse contexto, as mãos dos Trabalhadores da Área da Saúde (TAS) 

merecem atenção, pois são reconhecidamente capazes de abrigar micro-

organismos e, dessa forma, transferi-los às superfícies com as quais tiver contato 

(ANVISA, 2009; WHO, 2009; EIREF; LEITMAN; RILEY, 2012; MARGAS et al, 2013).   

Segundo Leininger (1985) o cerne da assistência de enfermagem é o cuidado, 

e uma das formas de realizá-lo é através do toque, o qual possibilita oferecer ao 

paciente apoio nas dimensões emocional, social, física, dentre outras (HUDAK; 

GALLO, 1997).  Portanto, devido ao uso das mãos para intuitos profissionais – 

assistência e com finalidades terapêuticas (GALA; TELLES; SILVA, 2003, MARTINS; 

SILVA; ALVIM, 2010; ANDERSON et al, 2015) é indispensável a adoção de medidas 

para prevenção da disseminação de micro-organismos que nelas albergam-se. 

As evidências históricas e científicas demonstram que a Higienização das 

Mãos (HM) é uma prática indispensável para a prevenção de propagação de micro-

organismos patogênicos (STONE et al, 2012; TORNER et al, 2015). É considerada, 

isoladamente, a medida menos dispendiosa para a prevenção e controle de 

infecções (ANVISA, 2009; WHO, 2009, TORNER et al, 2015). Guias nacionais e 

internacionais apresentam quatro modos de HM na assistência à saúde, que se 

diferem pelo produto utilizado e quanto à redução da carga microbiana que se 

pretende alcançar a depender do cuidado, são eles: higiene simples e antisséptica, 

fricção antisséptica e antissepsia cirúrgica (BOYCE; PITTET, 2002; WHO, 2006; 

2009; ANVISA, 2007; 2009).  

Tendo em vista a importância da HM, em outubro de 2004 a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) propôs o projeto Word Alliance for Patient Safety (Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente) com o objetivo de dedicar atenção ao 

problema de segurança do paciente. Neste projeto a OMS abordou a HM como uma 

das soluções primordiais para promover a redução dos riscos ao paciente (WHO, 

2004). 
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Recomendações nacionais e internacionais têm sido publicadas com o 

objetivo de direcionar a prática de higienização das mãos (ANVISA, 2009; WHO, 

2009, 2012). A OMS em 2009 propôs indicadores para direcionar os momentos 

indispensáveis para a adesão à HM nas práticas em saúde, são eles: antes e após 

contato com paciente, antes da realização de procedimentos limpo ou asséptico e 

após contato com áreas próximas ao paciente e exposição a fluidos corporais 

(WHO, 2009).   

 Entretanto, apesar da necessidade reconhecida e das evidências científicas 

da importância da HM na prevenção da transmissão de micro-organismos, a adesão 

a essa prática pelos TAS ainda é baixa em todos os continentes (GARCÍA-

VÁZQUEZ et al, 2012; BATHKE et al, 2013; SALAMA et al, 2013; SILVA et al, 2013; 

MUMFORD et al, 2014, VITA et al, 2014, MUHUMUZA et al, 2015).   

No contexto da adesão insatisfatória à HM, os estudos acerca dos fatores 

intervenientes apresentam que os principais motivos de desestímulo e impedimento, 

conforme apontado por TAS, são falta de recursos materiais, infraestrutura 

inadequada (BATHKE et al, 2013; PRADO; HARTMANN; TEIXEIRA FILHO, 2013), 

situações emergenciais, sobrecarga de trabalho, lesões nas mãos, esquecimento e 

falta de consciência (BATHKE et al, 2013). Entres os fatores motivacionais estão: 

satisfação e interesse pelo trabalho, autonomia para prestação dos cuidados de 

enfermagem e possibilidade de participar da compra de equipamentos e insumos 

necessários a essa prática (GIORDANI et al, 2014). 

Ainda sobre esses fatores, estudo de Skodova et al (2014) que avaliou o 

cumprimento da técnica de HM entre graduandos de enfermagem de diferentes 

períodos, após intervenção, com auxílio de substância fluorescente e  “luz violeta”,    

concluiu que a formação deve ser prioridade para a fundamentação de 

conhecimentos e habilidades que sustente boas práticas de prevenção e controle de 

infecção, dentre elas a HM.  Ao encontro deste, no estudo de Hinkin, Cutter (2014) 

quase a totalidade dos estudantes apontou a formação acadêmica como fator de 

influência em sua prática e adoção de medidas de controle de infecção. 

Neste contexto, e visando melhorar os índices de adesão à HM, considera-

se que a graduação é o momento propício para o futuro profissional adquirir 

competências para sua atuação. Competência é definida como o conjunto e uso de 

ferramentas que são capacidades humanas tais como conhecimento e habilidades, 

para o desempenho com excelência de algum trabalho (MIRABILE, 1997). Entende-

se que a formação na área da saúde é uma oportunidade apropriada e uma 
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ferramenta fundamental para a construção e fortalecimento de conhecimento sobre 

HM (SKODOVA et al, 2014) e indispensável para subsidiar uma prática assistencial 

segura, para profissionais e pacientes (AMIN et al, 2013).  

Apesar do conhecimento não ser o único fator de influência à atitude de HM, 

ter uma solidificação teórica e conhecer recomendações acerca da HM quanto à 

técnica, modos, momentos, frequência e outros, é importante para que nos cenários 

de prática o acadêmico e profissional tenham percepção da oportunidade de HM e a 

faça conforme as recomendações (NASIRUDEEN et al, 2012) que incluem 

indicações de múltiplas oportunidades de HM em um único indivíduo.   

Com o intuito de avaliar o conhecimento e a prática entre os acadêmicos de 

enfermagem e medicina, do último ano da graduação, sobre medidas preventivas, 

dentre elas a HM, Garcia-Zapata et al (2010) verificaram importante dicotomia entre 

a compreensão da necessidade e a atitude a essa prática.   

Outro estudo, que objetivou avaliar o conhecimento e a taxa autorreportada 

de adesão à HM por concluintes da graduação em enfermagem mostrou que, apesar 

de a maioria (66,3%) referir aderir à HM em mais de 90% das oportunidades, o 

conhecimento se mostrou baixo, apenas 48,9% assinalaram, corretamente, todas as 

questões sobre HM, podendo inferir que há uma superestimação do cumprimento 

dessa prática por não reconhecimento das oportunidades (NASIRUDEEN et al, 

2012). Considera-se que não é suficiente que os acadêmicos conheçam, é 

necessário saber utilizar o seu conhecimento e aplicá-lo para a resolução de 

situações enfrentadas na realidade prática (CHIESA et al, 2007). Esse conhecimento 

se mostra deficiente, também, entre acadêmicos de outros cursos da área da saúde 

(AMIN et al, 2013, HAMADAH et al, 2015). 

 Além de o conhecimento influenciar na atitude de HM (AL-KHAWALDEH; AL-

HUSSAMI; DARAWAD, 2015), a formação de modelos também tem sido apontada 

como fator determinante (LOHINIVA et al, 2015, CHEUNG et al, 2015). Profissionais 

de saúde em formação têm sua prática clínica conduzida aos moldes daqueles que 

são seus professores, uma vez que estes não aderem, torna-se maior a chance de 

não cumprimento da prática, também pelo acadêmico (ERASMUS et al, 2009). Em 

consonância com esses autores, Martinez et al (2014) apontaram que são 

importantes para a redução da lacuna entre teoria e prática: a discussão da 

importância da HM e o cumprimento dessa prática pelos professores.  

A partir dessas considerações, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: o 

acadêmico concluinte da graduação em enfermagem tem competência para 
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desenvolvimento de higienização das mãos como forma de garantir a segurança na 

prática em saúde?  

Respostas a esses questionamentos poderão contribuir com a identificação 

de fragilidades na formação do enfermeiro quanto à técnica e indicadores de HM e 

fatores intervenientes à sua adesão. Dessa forma, inicial e especialmente, feedback, 

será entregue às instituições participantes do estudo, o que possibilitará subsidiar a 

elaboração e implementação de estratégias de ensino visando fortalecer a formação.  

Tais mudanças poderão contribuir com a redução da dicotomia entre teoria e 

prática e, possivelmente, resultar em uma maior atitude de HM na prática clínica, o 

que beneficiará os próprios acadêmicos, os usuários do serviço de saúde, assistidos 

por esses graduandos e futuros profissionais, bem como demais profissionais do 

ambiente onde o mesmo estiver inserido, a partir do pressuposto da formação de 

modelo.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral  

 Avaliar a competência de concluintes de graduação em enfermagem para 

higienização das mãos  

2.2 Específicos 

 Identificar o conhecimento e a habilidade de concluintes de graduação em 

enfermagem sobre a higienização das mãos  

 Identificar a atitude de concluintes de graduação em enfermagem quanto à 

higienização das mãos  

 Comparar o conhecimento, a habilidade e a atitude à higienização das mãos  

entre concluintes de graduação em enfermagem  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1 Fundamentos históricos e científicos 

     Em meados do século XIX anteriormente ao esclarecimento científico da 

existência de micro-organismos, sua relação com as patologias e formas de 

transmissão, um médico húngaro, Ignaz Philip Semmelweis (1818 – 1865), formulou 

hipóteses da etiologia de uma afecção denominada, na época, “febre puerperal” que 

se tornou uma preocupação em uma maternidade de Viena- instituição onde 

trabalhava (SEMMELWEIS, 1988).  

Impulsionado por seu perfil observador, formulou algumas hipóteses para 

elucidar o motivo dos índices da febre puerperal, e consequentes taxas de 

mortalidade serem maiores entre as mulheres atendidas pelos médicos e estudantes 

de medicina comparadas àquelas que eram assistidas por parteiras. Dentre as 

hipóteses estavam fatores relacionados ao tempo e posição durante o parto, 

particularidades maternas, condições ambientais e até atmosféricas, cósmicas e 

terrestres (SEMMELWEIS, 1988).  

Contudo, após a morte de um obstetra e professor, que teve um dedo ferido 

por bisturi que estava sendo utilizado na autópsia, com manifestação de condições 

patológicas idênticas às mulheres acometidas pela febre puerperal, Semmelweis 

apontou como possível nexo causal as condições das mãos daqueles que assistiam 

os partos. Os médicos e estudantes saiam das salas de autópsias e examinavam as 

mulheres em trabalho de parto, sem qualquer cuidado com as mãos, assim, após 

observação crítica e cuidadosa, elucidou-se que a causa estava nas “partículas 

cadavéricas” e nas secreções orgânicas albergadas nas mãos daqueles que saiam 

da sala de autópsia e carreavam às puérperas, ao tocá-las. A partir dessas 

constatações, Semmelweis tornou obrigatória a lavagem das mãos com solução 

clorada antes do exame nas mulheres e após terem contato com secreções 

orgânicas, tendo obtido redução das taxas de mortalidade por febre puerperal de 

11,4% em 1846 para 1,3% em 1848 (SEMMELWEIS, 1988).   

Outro ícone que merece destaque é Florence Nightingale, de grande 

importância para a área da saúde, em especial, para a enfermagem como ciência e 

profissão dedicada ao cuidado que, no século XIX, na Inglaterra, aponta, 

fundamentada em sua teoria ambientalista, vários fatores importantes para 

recuperação e não adoecimento do paciente, dentre eles a adequada higiene do 

ambiente (NIGHTINGALE, 1989).  



28 
 

Nightingale defendia que estabelecer e manter boas condições ambientais 

eram fatores determinantes para um cuidado de qualidade ao paciente. Dessa 

forma, estavam subentendidas a ideia de medidas de controle de infecção e 

disseminação de micro-organismos patogênicos que podem ser transmitidos por 

condições inadequadas do ambiente de cuidado (NIGHTINGALE, 1989). 

As recomendações para HM se fundamentam em sua característica como 

fonte de micro-organismos a partir das microbiotas da pele. Consideram-se as 

microbiotas das mãos, definidas e classificadas por Price (1938) em: transitória e 

residente. A primeira é composta por um grupo de micro-organismos, não 

patogênicos ou potencialmente patogênicos, que colonizam as camadas mais 

superficiais da pele e estão mais diretamente relacionados com as IrAS. Esta 

microbiota é facilmente reduzida ou removida e, consequentemente, transferida às 

superfícies, por meio do contato direto ou indireto.  

Por sua vez, a microbiota residente é composta por micro-organismos que 

não mantêm forte relação com as IrAS, dentre eles: estafilococos coagulase-

negativos e bacilos difteroides. Estes albergam-se nas camadas mais profundas da 

pele e, por conseguinte, não são removidos tão facilmente com a higiene simples 

das mãos, como a primeira (PRICE, 1938; ANVISA, 2009; WHO, 2009).  

Rotter (1999) acrescenta um terceiro tipo de microbiota, denominada 

infecciosa, que se refere aos micro-organismos que mantêm relação comprovada 

com infecções específicas, dentre eles os principais são: Staphylococcus aureus e 

streptococos beta-hemolíticos.  

Portanto, a HM é uma medida para prevenção da disseminação de micro-

organismos multirresistentes, a partir da redução da microbiota, que desenvolve 

importante papel na disseminação de patógenos veiculados pelo contato. 

3.2 Recomendações, monitoramento e competência para higienização das 

mãos 

 Existe uma gama de recomendações nacionais e internacionais acerca da HM 

fundamentada em evidências científicas e que abrange diferentes aspectos como os 

insumos recomendados para sua realização, condições ideais das mãos, técnicas 

indicadas para diferentes situações, tempo de realização de cada modo de higiene, 

dentre outros (BOYCE; PITTET, 2002; WHO, 2006, 2009, 2012; ANVISA, 2007, 

2009). Sendo a mais recente novidade a padronização dos momentos indicados 

para a HM em 2009 (WHO, 2009) a qual foi aplicada à assistência em ambientes 

ambulatoriais em 2012 (WHO, 2012). 
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Por longos anos, foi utilizado o termo “lavagem das mãos”, entretanto esse 

trazia consigo a ideia de medida de higiene pessoal, não incluindo a totalidade do 

procedimento e finalidades envolvidas. Com objetivo de considerar a abrangência 

envolvida nessa prática, em 2002 o Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) publicou um guideline para higienização das mãos em ambientes de saúde 

com substituição do termo para higienização das mãos que envolve os quatro 

modos: higiene simples, com água e sabonete líquido; higiene antisséptica; fricção 

antisséptica e antissepsia cirúrgica das mãos sendo que todos promovem redução 

da carga microbiana (BOYCE; PITTET, 2002). 

Os quatro tipos de HM se diferenciam pela finalidade, insumo utilizado e 

tempo de fricção.  A higiene simples das mãos deve ser realizada com uso de água 

e sabonete líquido e tem por finalidade remover a microbiota transitória, assim como 

células mortas e sujidades. Esse modo é indicado em situações em que as mãos 

apresentarem sujidade visível. O tempo gasto para esse modo está entre 40-60 

segundos (ANVISA, 2007; 2009). 

Já a higiene antisséptica das mãos é realizada com uso de água e 

antisséptico, objetiva remoção de sujidade e redução da microbiota residente, é 

indicada para situações de contato com pacientes contaminados com micro-

organismos multirresistentes ou em situações de surtos. Deve-se utilizar igual 

duração do procedimento de higiene simples (ANVISA, 2007; 2009).  

Para o enxágue, as torneiras devem ser, de preferência, de modelos que 

seu acionamento dispense o contato com as mãos, se não o for, o fechamento 

dessa deve ser realizado com auxílio de papel-toalha a fim de evitar recontaminação 

das mãos. Para evitar o ressecamento da pele é importante não utilizar água com 

extremos de temperatura. Ainda, a secagem deve ser realizada no sentido das 

pontas dos dedos para os punhos, com papel-toalha não reciclado, sendo 

importante destacar que é contraindicado o uso de secadores elétricos para as 

mãos, considerando o não cumprimento do tempo adequado para a secagem 

adequada e a possibilidade de o equipamento se tornar meio de disseminação de 

micro-organismos (WHO, 2004; 2009; ANVISA, 2007; 2009). 

Para a fricção antisséptica, o tempo estimado é de 20 a 30 segundos, com 

uso de álcool a 70%, nas seguintes apresentações solução, gel ou espuma. Há 

redução da microbiota, contudo não remove sujidade, e a presença desta se 

constitui contraindicação para adoção desse modo. Essa técnica dispensa enxágue 

e, consequentemente, uso de papel-toalha (ANVISA, 2007; 2009). 
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A necessidade de fricção baseia-se no mecanismo de morte microbiana 

promovida pelas soluções alcoólicas que promovem a desnaturação proteica da 

parede celular e citoplasmática dos micro-organismos, consequente perda de 

conteúdo celular e morte microbiana (KAMPF; KRAMER, 2004).  

Os três modos de HM acima descritos devem ser realizados seguindo uma 

técnica padronizada que tem como princípio básico o alcance do insumo a todas as 

faces das mãos pela fricção, permitindo sua ação antimicrobiana.  A técnica inclui 

fricção das seguintes regiões: palma, dorso, interdigitais, polpas digitais e leito 

ungueal, dorso dos dedos, polegares e punhos (ANVISA, 2009; WHO, 2009). Para 

este estudo, foi considerada uma técnica adaptada e padronizada pelo Núcleo de 

Estudos e Pesquisas de Enfermagem em Prevenção e Controle de Infecções 

Relacionadas à Assistência em Saúde (NEPIH), em que se reuniu a fricção das 

palmas com as interdigitais, simultaneamente. Essa técnica é adotada pelo projeto 

de extensão universitária – Projeto Mãos Limpas, em suas atividades de incentivo à 

HM (SPAGNOLI et al, 2013).  

Já a antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos demanda um 

tempo maior, entre 3 – 5 minutos para o primeiro procedimento cirúrgico do dia e de 

2-3 minutos para os subsequentes, justificado pelo emprego de antisséptico, que 

possui ação antimicrobiana estendida por horas após a aplicação, denominada de 

ação residual. Promove eliminação da microbiota transitória, redução da residente e 

efeito residual (ANVISA, 2009; WHO, 2009).  

Recomendações prévias da ANVISA (2007 e 2009) indicam o uso de 

escovas, no auxílio à fricção do antisséptico nas regiões das unhas, neste último 

modo. Todavia, evidências atuais têm apontado para a não utilização da escovação, 

devido ao efeito abrasivo e ausência de evidências que comprovem diferenças 

estatisticamente significativas ao se comparar antissepsia cirúrgica com e sem 

aplicação de escovas (CUNHA et al, 2011). Ainda, uma revisão sistemática com 

objetivo de comparar a eficácia da aplicação de preparações alcoólicas em 

substituição ao uso dos produtos tradicionais concluiu que as evidências dos 

estudos revisados apontam a segurança do uso dessas para a antissepsia cirúrgica 

das mãos (GONÇALVES; GRAZIANO; KAWAGOE, 2012).  

Em países europeus e nos Estados Unidos, o uso de preparações alcoólicas 

para antissepsia cirúrgica das mãos já está estabelecido, e no Brasil há 

recomendações recentes para seu uso (ANVISA, 2017), além de registro na agência 

reguladora de produto para esta finalidade (GRAF et al, 2014; ANVISA, 2010a).    
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Vale destacar que qualquer que seja o modo de HM a retirada de adornos 

deve antecedê-lo, pois esses se comportam como fômites, albergando e carreando 

micro-organismos e ainda impedem que o insumo utilizado alcance todas as regiões 

das mãos. As unhas devem estar naturais, limpas e curtas, e o uso de unhas 

postiças é contraindicado. O uso de esmaltes não é contraindicado, porém as 

recomendações são para evitá-los (ANVISA, 2009). 

O monitoramento dessa prática acontece em diversos ambientes de 

assistência à saúde com uso de métodos diversificados que permitem mensurar as 

oportunidades e a ação dos TAS. Os métodos de monitoramento utilizados se 

dividem em dois grandes grupos: monitoramento humano e eletrônico. O primeiro 

usa da ferramenta de observação direta (SILVA et al, 2013; VITA et al, 2014), e o 

segundo, de recursos automatizados. Uma revisão sistemática sobre a adoção, 

acurácia e eficácia de sistemas e ferramentas eletrônicas para monitoramento da 

HM, com avaliação de publicações entre os anos 2000 e 2013, mostrou quatro tipos 

de sistemas de monitoramento eletrônico: observação direta assistida 

eletronicamente, observação direta por vídeo, dispensadores de contagem 

eletrônica e rede automatizada de monitoramento (WARD et al, 2014).  

Embora estejam disponíveis diversas ferramentas e recursos automatizados 

para o monitoramento da prática de HM, a observação direta é considerada padrão-

ouro (BOYCE; PITTET, 2002; JENNER et al, 2006; SANTOS et al, 2014). 

A despeito da elucidada importância da HM para a prevenção da 

propagação de micro-organismos patogênicos e consequente influência na 

prevenção das infecções, a adesão a essa prática, por estudantes e TAS, quer seja 

no modo quer seja na frequência correta, ainda é muito baixa e se apresenta como 

um desafio. 

 A baixa adesão tem sido identificada entre profissionais da área da saúde 

tanto no Brasil, com índices que variaram entre 21% a 43,7% (BORGES et al, 2012; 

BATHKE et al, 2013; DOS SANTOS et al, 2013; SILVA et al, 2013; SOUZA et al, 

2015) como em diferentes países: Canadá – 29% (MULLER et al, 2015), Estados 

Unidos – 41% (KIRKLAND et al, 2012), Kwait – 43% (SALAMA et al, 2013), 

Argentina – 45,7% (VITA et al, 2014), Alemanha 56% (GRAF et al, 2013), Taiwan – 

62,3% (CHEN et al, 2016) e Austrália - 67,7%, (MUMFORD et al, 2014).  

 A fragilidade do conhecimento sobre HM entre estudantes da área da saúde 

tem sido verificada e apontada por diversos estudos (AMIN et al, 2013; HUANG et 
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al, 2013; D’ALESSANDRO et al, 2014; NAIR et al, 2014; HAMADAH et al, 2015; 

PASQUARELLA et al, 2015).  

O déficit de conhecimento acerca da temática HM é descrito por vários 

autores dentre eles Kelcícova, Skodova e Straka (2011) os quais identificaram que 

50,5% de 188 acadêmicos de todos os anos da graduação em enfermagem tinham 

apenas conhecimento mínimo sobre HM e ainda, 19,1% conhecimento insuficiente, 

o que correspondia a acerto inferior a 59,0% do questionário aplicado.  

Outro estudo realizado para verificar o conhecimento de alunos da área da 

saúde de uma universidade da África acerca de medidas de prevenção e controle de 

IrAS identificou que dos 114 estudantes de enfermagem que responderam a um 

questionário, apenas 34,2% acertaram as indicações para o uso de álcool e ainda 

merece destaque o baixo índice de acerto (78,0%) sobre os momentos “antes e 

depois de contato com paciente” serem recomendações para a higienização das 

mãos (OJULONG; MITONGA; IIPINGE, 2013).  

No continente asiático, situação semelhante foi verificada e apontada por um 

estudo com 208 estudantes do 3º e 4º anos de enfermagem de duas instituições do 

sul da Coreia. A proporção de acerto das questões que integravam o questionário 

aplicado foi de 68,1%, entretanto, apenas, 10,6% assinalaram como falso o item que 

afirmava que o uso de luvas substituía a HM. Embora o conhecimento seja 

deficiente ao se questionar a atitude, por meio da taxa autorreportada, um 

percentual elevado correspondeu às situações após contato com um contaminante 

(97,1%) variando até 77,2% e 71,8% que referiam aos momentos “antes de 

procedimentos assépticos” e “após contato com áreas próximas ao paciente”, 

respectivamente (JEONG; KIM, 2016).  

Divergência entre o conhecimento e o que se espera do profissional em 

formação foi identificada em um estudo realizado com 286 acadêmicos de 

enfermagem do estado de Goiás. Neste, apesar de a maioria ter informado que 

participou de alguma atividade sobre HM, apenas 34,7% afirmaram conhecer as 

recomendações sobre uso do álcool, ainda, dos que responderam sobre a técnica, 

apenas 5,8% falaram da necessidade de retirada de adornos e somente 9,6% 

descreveram a técnica da forma correta (TIPPLE et al, 2010).  

Com o intuito de verificar a habilidade para o desempenho correto da técnica 

de HM, um estudo realizado com 40 estudantes dos cursos de enfermagem, 

fisioterapia e medicina de uma universidade da Espanha avaliou a execução da 

técnica antes e após uma intervenção educativa com uso de substância fluorescente 
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que permitia visualização de regiões não friccionadas. Apesar de aumentar 

significativamente os passos realizados após a intervenção, permaneceram 

deficiências na qualidade da técnica realizada, especialmente para as regiões das 

polpas digitais, dorso e polegar (FERNÁNDEZ-PRADA et al, 2012).  

Pesquisa semelhante realizada no mesmo país, com 143 estudantes do 3º e 

4º anos de enfermagem e também do curso de medicina, teve por objetivo avaliar a 

qualidade da técnica anteriormente abordada em aula teórica, a partir do uso de 

solução alcoólica marcada com substância fluorescente. Das cinco regiões avaliadas 

(palma, dorso, interdigitais, pontas dos dedos/unhas e polegares) a que teve maior 

percentual de alcance, considerando ambas as mãos, foi a palma (90,2%), seguida 

das interdigitais (66,4%), indo até o polegar com apenas 32,2%. Nesse estudo, a HM 

foi considerada inadequada para ambas as mãos, quando as mesmas tiveram duas 

ou mais regiões não friccionadas, o que correspondeu a 47,6% (SKODOVÁ et al, 

2015).  

Quanto à atitude de HM, 65 acadêmicos que estavam no último ano foram 

observados na prática e, apesar da maioria estar com unhas curtas e naturais (73,8 

e 96,9%, respectivamente), 50,8% utilizavam relógio, 90,8% realizaram a técnica de 

HM de forma incorreta e 53,8% gastaram menos tempo que o recomendado 

(KELCÍCOVA; SKODOVA; STRAKA, 2011). 

Gül, Üstündag e Zengin (2012) investigaram a atitude de HM entre 

graduandos do 2º, 3º e 4º anos de enfermagem e obstetrícia de uma instituição em 

Istambul. Dos 305 questionários, segundo taxa autorreportada, embora 99% 

afirmaram realizar HM após contato com secreções corpóreas ou objetos 

contaminados com essas, apenas 65,9% afirmaram higienizar as mãos entre um e 

outro paciente, 80,7%, ao retirarem as luvas e 11,8%, ao manipularem materiais 

esterilizados.   

Um estudo realizado com acadêmicos de enfermagem do 2º ao 4º anos de 

uma universidade do Estado de São Paulo, com objetivo de avaliar a atitude de HM 

em atividades práticas e a conformidade com a técnica padronizada identificou que 

apenas 50% dos alunos realizaram a HM antes e após algum procedimento, sendo 

12,5%, 82,1% e 59,4% para os respectivos anos. Entretanto, desses, apenas 8,8% 

cumpriram a técnica corretamente, sendo que nenhum deles era do 4º ano, 

identificando assim uma redução da atitude e do desempenho correto da técnica à 

medida que o aluno avançou na graduação. Ainda, 64,6% não retiraram adornos, e 



34 
 

41,4% não utilizaram papel-toalha para o fechamento da torneira (FELIX; 

MIYADAHIRA, 2009). 

Além dos estudos que apontam as fragilidades do conhecimento e da 

habilidade para desempenho da técnica de HM, há outros que sinalizam a 

discrepância entre o conhecimento e o cumprimento a essa prática, como observado 

por García-Zapata et al (2010), nos quais todos os acadêmicos de enfermagem e 

91,0% de medicina sabiam da importância de higienizar as mãos antes e após o 

atendimento ao paciente, no entanto, quando observados, a HM foi realizada por 

26,9% e 2,6% dos acadêmicos de enfermagem e medicina, respectivamente. 

3.3 Formação de profissionais da área da saúde  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da educação nacional, o processo 

de formação do indivíduo se desenvolve em diversos ambientes/relações, dentre 

eles nas instituições de ensino (Ministério da Educação, 1996). A educação nesse 

contexto ocorre nas modalidades educação básica e superior, sendo que a primeira 

divide-se nos níveis: infantil, fundamental e médio.  

A educação superior é orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) que tem como um de seus princípios, fortalecer a articulação da teoria com a 

prática. Por sua vez, as DCN do Curso de Enfermagem preveem que o profissional 

enfermeiro deve ter competências específicas que o possibilite, dentre outras coisas: 

“intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, 

com ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva 

da integralidade da assistência” (Ministério da Educação, 2001). Dessa forma, é 

indispensável que a temática HM tenha uma adequada condução durante a 

formação do graduando de enfermagem para que o mesmo apreenda conceitos e 

tenha atitude de HM que é uma ação preventiva e um dos itens para uma 

assistência de qualidade. 

O processo formativo do enfermeiro tem por objetivo ofertar ao mercado de 

trabalho um profissional apto para cumprir com as exigências do seu exercício de 

forma ética, humana e competente, entretanto isso se apresenta como um desafio 

(BORDIGNON et al, 2011, BARLEM et al, 2012, ALMEIDA; PERES, 2012), pois a 

formação na área da saúde precisa passar por processos de mudanças a fim de 

desvincular-se do modelo tradicional de ensino que supervaloriza os conteúdos e, 

ainda, se dá de forma descontextualizada (CHIESA et al, 2007). 
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Dados do Ministério da Educação (MEC), nos últimos anos revelam um 

aumento desenfreado da quantidade de instituições com oferta de cursos de 

graduação em enfermagem (Sistema e-MEC, 2016), porém a preocupação é que na 

mesma proporção se tenha qualidade na formação para que os egressos 

desenvolvam as competências exigidas por seu ofício (FERNANDES, 2012).   

O termo competência, incialmente discutido e conceituado, na área da 

administração, pode ser aplicado nos âmbitos: individual, organizacional e 

educacional ou de formação (FLEURY; FLEURY, 2000).  

Para compreensão do processo formativo é necessário entender conceitos 

relevantes como competência, conhecimento, habilidade e atitude. Assim, tem-se a 

definição de Mirabile (1997, p. 75):  

“competência é o conhecimento, capacidade, habilidade ou 

característica associada com alto desempenho de um trabalho, 

tais como resolução de problemas, pensamento analítico ou 

liderança. Algumas definições de competências incluem 

motivações, crenças e valores.”  

 

Por sua vez, conhecimento foi conceituado como “corpo de informações importantes 

para o desempenho de um trabalho. É o que as pessoas precisam saber para 

desempenhar um trabalho...”. Habilidade “refere-se às capacidades tais como 

destreza manual, acuidade visual ou espacial [...] que podem ser ensinadas, 

aprendidas ou aperfeiçoadas”, atitude ou comportamento é “uma demonstração 

observável de [...] capacidades, habilidades ou características”.  

O paralelo entre conhecer, ter habilidade para desempenhar da forma correta 

e fazê-lo quando há necessidade nem sempre acontece como esperado. Um 

caminho promissor para reduzir a dicotomia entre teoria e prática está no 

envolvimento de profissionais, docentes e acadêmicos para a articulação e 

horizontalização do conhecimento bem como o uso de metodologias ativas que 

incumbirão o acadêmico da responsabilidade de participar ativamente da construção 

do saber, a partir da contextualização com a realidade na qual deverá ser inserido o 

mais precocemente (CHIESA et al, 2007; WARD, 2011). 

A aproximação temporal entre teoria e prática também foi apresentada, por 

estudantes de enfermagem, como uma estratégia para os métodos de ensino. Com 

a mesma ideia de aproximação, os professores, quando questionados acerca dos 

métodos para o ensino da prevenção e controle de infecções, apresentaram a 

necessidade de maior vínculo da universidade com os ambientes de saúde, para 
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que seja possível a aplicação, em situações reais, do que é apresentado na teoria 

(WARD, 2011). 

Paralelo à competência do graduando e futuro profissional está um fator que o 

influencia, vinculado à figura do professor ou àquele que ocupa posição hierárquica 

mais elevada, comumente denominada, formação de modelo. Essa cultura de 

modelo é realidade entre profissionais (LOHINIVA et al, 2015) e estudantes, o que 

pode ser verificado em um estudo qualitativo realizado com 65 pessoas incluindo 

enfermeiros e equipe médica (assistentes, residentes e estudantes), e os estudantes 

declararam que fazem aquilo que seus superiores cumprem, na prática clínica 

(ERASMUS et al, 2009).   

Do mesmo modo, outro estudo aplicou um questionário a 353 estudantes de 

enfermagem e apontou que há influência da prática dos mentores e demais 

membros da equipe de saúde ao cumprimento das práticas de controle de infecção, 

especialmente para aqueles do início da graduação (HINKIN; CUTTER, 2014). 

Dessa forma, esses autores concluem que é importante haver cumprimento das 

medidas de prevenção e controle de IrAs, especialmente a HM, pois além de os 

profissionais serem vistos como modelos, a atitude contribuirá com a segurança da 

assistência.  

3.4 Reflexões sobre competência  

 A legislação que norteia a construção e desenvolvimento dos cursos de 

graduação em enfermagem – Diretrizes Curriculares Nacionais - tem por objetivo 

apresentar bases para formação de um profissional egresso munido de 

competências e habilidades que lhe sejam suficientes para o desenvolvimento de 

ações de assistência à saúde de forma integral (Ministério da Educação, 2001).  

 Essas diretrizes são baseadas nos quatro pilares da educação, 

apresentados no relatório da Comissão Internacional de Educação para o século XXI 

para a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

os quais são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser. Esses pilares são fundamentais para compreender a educação 

como meio de realização pessoal, em que o indivíduo aprende a ser, contrapondo-

se à visão limitada da educação como meio para alcance de determinado resultado 

(DELORS et al, 1998).  

 Portanto, é imprescindível que se compreenda a origem, histórico, conceito 

de competência e suas implicações para a formação profissional. Os parágrafos 
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subsequentes têm como proposta a apresentação de reflexões acerca do tema, sem 

intenção de exaurir esse conteúdo.   

 Competência trata-se de um termo com conceituação, porém sem 

consenso/diversificada entre seus autores. Um substantivo que assim como 

“competição” e “competidor” originou-se do verbo competir (GRAMIGNA, 2002). 

Segundo o dicionário Oxford da língua inglesa, essa palavra possui dois termos 

correspondentes: “competence” e “competency”, ambos utilizados para descrever a 

capacidade de uma pessoa, entretanto este último é mais frequentemente utilizado 

para designar a capacidade para o desempenho de alguma tarefa (WEINER, 

SIMPSON, PROFFITT, 1993).  

 A origem do conceito está na área da administração de empresas (FLEURY; 

FLEURY, 2000), e segundo Ramos (2011), a noção de competência surgiu para 

questionar e ordenar as práticas sociais. Faz-se necessário ressaltar que alguns 

termos, socialmente aceitos como sinônimos, não apresentam permutabilidade de 

sentido com o termo competência, podem, no entanto, se complementarem.  

 Dentre eles está a “qualificação” que, segundo Gonzáles (1996), é 

“capacidade adquirida para realizar uma tarefa ou desempenhar-se num posto de 

trabalho satisfatoriamente”. Para melhor entendimento da diferença entre 

qualificação e competência, usa-se a metáfora da caixa de ferramentas, na qual o 

conteúdo desta remete-se à qualificação, e a forma como é usada, à competência 

(ZARIFIAN, 2010).  

 Competência, portanto, é definida como o conjunto de conhecimento, 

habilidade e atitude de um indivíduo que, quando presente e reunido possibilita um 

melhor desempenho de uma atividade (DURAND, 1998). Alguns autores julgam 

limitações nesse conceito e acrescentam uma ampliação. 

Para Dutra (2001), a presença desse arsenal não é garantia de que uma 

instituição será beneficiada com a competência individual, segundo ele, é 

necessário, ainda, que haja entrega. Esta seria, por vezes, a justificativa de 

indivíduos com a mesma “bagagem” apresentarem diferença na eficácia e eficiência 

para resolução de problemas, visto que depende da entrega, do resultado da 

mobilização de capacidades pessoais.  

 Tais resultados contribuirão com a agregação de valor à empresa, 

instituição, organização, para além das monótonas atividades realizadas, apenas, 

com objetivo de alcance de metas pré-estabelecidas (DUTRA, 2001).  
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 A competência vista do ponto de vista da entrega responsabiliza o 

profissional que deve agir, a instituição de ensino que precisa usar de estratégias 

para o desenvolvimento de competências, e a organização que, por sua vez, para 

alcance de melhores resultados, necessita aplicar medidas para mapeamento das 

competências necessárias e reconhecimento àqueles que agregam valor à 

organização (FURUKAWA; CUNHA, 2010). 

 Ainda, competência é a tomada de iniciativa e responsabilidade que pode 

ser compreendida sob duas óticas, correspondendo à responsabilidade pelo que não 

se fez ou não deveria ter feito; e pelo assumir das consequências e resultados de 

suas ações (ZARIFIAN, 2010).  

 Dado o conceito, é importante compreender cada elemento que o compõe. 

Para tanto, a metáfora da árvore de competências cumpre bem essa finalidade 

(GRAMIGNA, 2002). Nesse modelo, são três os componentes: raízes, tronco e copa 

que com suas peculiaridades formam um todo. Quando cada um destes recebe o 

tratamento apropriado, o resultado é de crescimento profícuo.   

 O primeiro - as raízes representam a atitude, o principal componente da 

competência, que é influenciada pelas crenças e valores pessoais. Dessa forma, 

uma pessoa só terá atitude direcionada à mudança de uma realidade se 

compreende seu valor e contribuição para este fim (GRAMIGNA, 2002).  

 O tronco diz respeito ao conhecimento adquirido, às informações 

armazenadas, as quais à medida que aumentam conferem à árvore força e, ao 

mesmo tempo, flexibilidade. A fortaleza está relacionada à robustez pelo volume de 

conhecimentos, e a flexibilidade por permitir enfrentar com mais facilidade as 

mudanças e alterações ocorridas em pequenos espaços de tempo (GRAMGINA, 

2002). 

 Por último, mas não menos importante, a copa, representa as habilidades 

em seu conjunto constituído de flores, folhas e frutos. A habilidade é a capacidade 

para agir e alcançar resultados apropriados. Se o conteúdo de um baú representa as 

informações adquiridas por um indivíduo, a abertura do baú e o uso dessas 

informações estão relacionados à habilidade (GRAMGINA, 2002). 

 No âmbito da formação, o ensino não pode se limitar à transferência de 

informações, nem tão pouco preocupar-se com a quantidade de conteúdo 

(ZARIFIAN, 2010). A ideia de rede apresentada por Jimenez (1995) elucida essa 

informação, na qual cada nó representa uma competência a ser desenvolvida e 

entre eles, e convergindo-os, há elementos estruturais. Assim, apesar de serem 
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indissociáveis, individualmente não têm a mesma representação. Portanto, ser 

competente, a partir dessa ideia, não significa a soma ou parte dos nós e, sim, o 

ponto de convergência entre eles.  

 Nesse sentido, a formação baseada em competências aponta para 

currículos que, entre outras características, tenham seus conteúdos não 

compartimentados, nos quais há valorização das experiências individuais (RAMOS, 

2011) e possibilidade de associação entre teoria e prática (ZARIFIAN, 2010).  

 Destarte, é indispensável o comprometimento das instituições de ensino e 

seu corpo docente com a estruturação de currículos capazes de atenderem aos 

desafios da formação e à necessidade emergente de profissionais competentes, 

esperados pela realidade do mercado de trabalho.  
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4. METODOLOGIA 

4.1 Tipo e local do estudo  

 Estudo transversal com abordagem quantitativa conduzido em Instituições 

de Educação Superior (IES) da região central do Brasil e também em Serviços de 

Saúde (SS), locais de realização de Estágio Supervisionado em Enfermagem (ESE).  

4.2 População 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) realiza a avaliação dos cursos de graduação trienalmente e sua 

apresentação se dá por meio do Conceito Preliminar de Curso (CPC), que considera 

em seu cálculo aspectos concernentes ao desempenho dos estudantes, a partir da 

nota dos concluintes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), 

que pode variar de 1 a 5, bem como dimensões do corpo docente e condições do 

processo formativo. Esse indicador de qualidade dos cursos de graduação possui 

score de um a cinco, sendo que acima de três têm-se o conceito satisfatório. 

No Estado de Goiás, em 2015, segundo cadastros na base de dados oficial 

das IES e cursos de graduação do Sistema Federal de Ensino – e-MEC (Sistema e-

MEC, 2016) existiam 35 IES com oferta do curso de graduação em enfermagem, 

dessas 33 eram na modalidade presencial e duas, a distância.   

A partir desse indicador, foi selecionada a população do estudo, conforme os 

critérios apresentados a seguir, constituída por seis IES do estado de Goiás com 

conceito satisfatório no CPC e nota 3 ou mais no ENADE . As IES foram divididas 

em dois grupos: um incluiu todas com conceito satisfatório no CPC, e outro foi 

composto por uma IES que apresentou score máximo nos dois itens em questão, 

conforme apresentado na Figura 1.     

                                       

               

Figura 1 - Populações que fizeram parte do estudo de acordo com os itens avaliados – 

conhecimento, habilidade e atitude das seis Instituições de Educação Superior do Estado de 
Goiás com notas 3, 4 ou 5 no Conceito Preliminar de Curso na avaliação de 2013 e no 
Exame Nacional dos Estudantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. Goiás, 2015.  
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LEGENDA 

  IES que 
participaram 
da pesquisa 

 As IES estão localizadas na capital do Estado e em cidades do interior, 
conforme apresentado na Figura 2. Para a apresentação dos resultados e 
discussão, serão identificadas como IES 1 a IES 6, e têm suas principais 
características apresentadas no quadro1. 
                                                                 

                       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.mapas-brasil.com/goias.htm (adaptado pela autora) 

 
Figura 2 - Distribuição e localização geográfica, no mapa do Estado de Goiás, das 

Instituições de Educação Superior que oferecem curso de graduação em enfermagem com 
notas 3, 4 ou 5 no Conceito Preliminar de Curso e Exame Nacional dos Estudantes do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2013) participantes 
da pesquisa. 
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Quadro 1 - Características dos cursos de graduação em enfermagem das Instituições de 
Educação Superior, cadastradas no MEC em 2015, que consentiram em participar da 
pesquisa. Goiás, 2015  

 
Características 

Quantidade de curso de Graduação em Enfermagem 

1 2 3 4 5 6 

Categoria 
Administrativa 

Privada Privada Privada Privada Privada Pública 

Conceito 
Preliminar de 
Curso – CPC 

3 4 4 4 4 5 

Exame 
Nacional de 
Desempenho 
de Estudantes 
– ENADE 

3 4 3 3 3 5 

Duração do 
Curso em anos  

5 5 5 4 4 5 

Alunos por 
turma 

50 50 50 60 50 50 

 
 

4.2.1 Critérios de inclusão e exclusão  

 Os critérios de inclusão para as IES foram oferta de cursos de graduação em 

enfermagem na modalidade presencial e obtenção de conceito satisfatório no 

Conceito Preliminar de Curso de 2013. Foi excluída a IES que não consentiu em 

participar do estudo.  

 O critério de inclusão baseado no CPC e ENADE se justificou no 

pressuposto de representar as melhores propostas de ensino. 

 Para avaliação do conhecimento e habilidade, foram incluídos todos os 

graduandos do último ano que estavam presentes no dia da coleta de dados. 

 Para a etapa de avaliação da atitude, foram excluídos aqueles que 

conheciam o objetivo da observação por fazerem parte do grupo de pesquisa ao 

qual o projeto está vinculado, os que estavam em atividades de estágio 

supervisionado de caráter assistencial em outro estado ou país e graduandos que 

realizavam ESE em unidades onde não há contato direto com os usuários de serviço 

de saúde. 

Quanto aos locais de ESE, utilizados pelas IES como campo de prática, 

foram unidades distribuídas nos SS, localizadas na capital e no interior do Estado de 

Goiás, com diferentes níveis de complexidade. Sete unidades públicas e uma de 

caráter privado, todas com atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde 
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(SUS), sendo eles hospitais terciários, de médio e grande porte, unidade 

especializada em tratamento hemodialítico e unidades de Atenção Básica à Saúde 

da Família (UABSF).  

  A escolha do ESE como momento propício para monitoramento da atitude 

de HM deveu-se à sua proposta pedagógica que, de acordo com o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) de enfermagem desta IES, espera-se que o egresso 

adquira autonomia para seus atos, reconheça-se como autor e assuma as 

consequências. Além disso, a aproximação com campo de prática e mundo do 

trabalho contribuirá com o fortalecimento de seu aprendizado, pois o acadêmico é 

inserido no campo de estágio sem a presença contínua do professor preceptor, e 

espera-se dele que haja desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades 

assistenciais e gerenciais do enfermeiro, incorporando o aprendizado adquirido 

durante os demais períodos da graduação, considerando sua aptidão para a prática 

clínica, inclusive na aplicação de medidas de biossegurança, como a atitude de HM 

na frequência e modo corretos.  

4.3 Apresentação e descrição das variáveis do estudo  

Definições conceituais 

- Modos de HM: higiene simples, higiene antisséptica, fricção antisséptica e 

antissepsia cirúrgica (ANVISA, 2007; 2009; WHO, 2009). 

- Indicadores para atitude de HM – cinco momentos para HM definidos pela 

OMS (2009): antes do contato com o paciente, antes da realização de 

procedimentos limpo ou asséptico, após contato com paciente, após exposição a 

fluidos corpóreos e após contato com áreas próximas ao paciente.  

- Área próxima ao paciente: toda superfície e/ou objeto com os quais o 

paciente teve ou teria possibilidade de contato.  

- Unha longa: aquela que apresentava borda livre. 

- Esmaltação íntegra: sem sinais de descontinuidade da esmaltação. 

- Adornos: anel, aliança, pulseira e relógio.  

Descrição das variáveis  

- Nível de conhecimento sobre HM: avaliação considerando os aspectos: ação 

antimicrobiana, insumos utilizados, indicações e contraindicações para cada um dos 

quatro tipos de HM e indicadores para atitude. Foi categorizado de acordo com a 

quantidade de questões corretas, a partir da divisão do total de questões (29), pelas 
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pesquisadoras, em percentis como: ruim, até sete acertos; regular de oito a 14; bom 

de 15 a 21 e ótimo quando o número de acertos foi 22 ou mais.   

- Condições das mãos previamente à técnica de HM: foi observada a presença de 

adornos e sua retirada prévia ao início da HM, comprimento das unhas e integridade 

da esmaltação, quando presente.  

Embora a avaliação da técnica de HM não tenha sido realizada em campo de 

prática, aconteceu em período em que os graduandos estavam cumprindo 

atividades práticas.  

- Habilidade para técnica de HM: registro considerando a fricção de todas as faces 

das mãos, assinalado para mão direita e esquerda, segundo a técnica padronizada 

pela ANVISA (2009): palma, dorso, interdigitais, articulações, polpas digitais, 

polegares e punhos, independente da ordem de fricção, conforme mostra a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Passo a passo para a higienização das mãos, recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (2009), adaptado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa de Enfermagem em 
Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde. 
  

- Tempo gasto para a realização da técnica de HM: considerado do início do 

acionamento da almotolia de álcool a 70% até o final da fricção. Para a sua 

conferência não foi utilizado um cronômetro, optou-se por utilizar aparelho celular 

pessoal do observador, minimizando a percepção pelos acadêmicos.  

- Volume de álcool: mensurado pelo número de acionamentos manuais da almotolia, 

de modelo padronizado, cada acionamento correspondia a 1,2 ml de álcool em gel a 

70%.  

- Taxa de adesão à HM: calculada a partir do número de HM realizado em razão 

com o quantitativo de oportunidades observadas durante as atividades assistenciais, 

multiplicado por 100. 

- Oportunidade para HM: ocorrência de qualquer evento que caracterizasse as 
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indicações para realização da HM, conforme os momentos propostos pela OMS 

(WHO; 2009, 2012). E, para cada oportunidade, era possível a ocorrência de uma 

ou mais indicações de forma simultânea conforme ilustra a Figura 4. 

 

           

Figura 4 - Indicação, oportunidade e ação a partir das atividades realizadas e cálculo da 
adesão de higienização das mãos (Organização Panamericana da Saúde, 2008). 

 

 A possibilidade de indicações simultâneas para uma oportunidade pode ser 

compreendida a partir dos seguintes conceitos: 

- Zona do paciente: inclui o paciente e superfícies/objetos que são temporária e 

exclusivamente dedicados a ele, com os quais o paciente e profissional de saúde 

tenham contato direto.  

- Área de cuidado: Todas as superfícies fora da zona do paciente, incluindo outros 

pacientes e suas respectivas zonas e o ambiente de saúde. 

- Sítio crítico: Locais dentro da zona do paciente que estão relacionados com risco 

de infecção.  

- Ponto de assistência: Local onde paciente, profissional e cuidado se “encontram”, 

ou seja, exatamente onde a assistência acontece, envolvendo contato com o 

paciente.  

Variável dependente: atitude para higienização das mãos 

Variáveis independentes: Conhecimento e habilidade 

4.4 Procedimento de coleta de dados 

 Os instrumentos para coleta de dados foram construídos com base nas 

recomendações vigentes acerca da HM em serviços de saúde (ANVISA, 2009; 

WHO, 2009) e submetidos à avaliação por três profissionais com experiência na 

temática e, posteriormente, após adequação às considerações dos expertises, foram 

submetidos a teste piloto.  
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Para os instrumentos de avaliação do conhecimento e habilidade para HM, o 

teste piloto foi realizado com graduandos de enfermagem de uma das IES, não 

concluintes e que, portanto, não fizeram parte do estudo. Enquanto que, para testar 

o instrumento de avaliação da atitude, foram observadas três enfermeiras durante 

um turno de trabalho em um hospital universitário.   

A coleta de dados da atitude de HM foi realizada por quatro auxiliares de 

pesquisa que foram submetidos a um treinamento concomitante de aplicação do 

instrumento, por meio da observação da atitude de profissionais em atividades 

clínicas. Cada uma preencheu um instrumento de coleta, até que se alcançou 

similaridade da percepção das oportunidades de no mínimo 90% (ALSUBAIE et al, 

2013; OLIVEIRA et al, 2016). As auxiliares de pesquisa eram graduandas de 

enfermagem, integrantes do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Enfermagem em 

Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (NEPIH). 

  Os dados foram coletados em três etapas, entre os meses de maio e 

novembro de 2015. A terceira etapa foi aplicada exclusivamente à IES que obteve 

nota máxima na avaliação CPC. 

 Previamente à coleta de dados foi realizado contato telefônico com as IES 

para encaminhamento da carta de apresentação ao diretor (APÊNDICE 1) TCLE 

(APÊNDICE 2) e ainda o projeto de pesquisa. O envio se deu via endereço 

eletrônico àquelas localizadas no interior do Estado e, pessoalmente, às situadas na 

capital. Após o consentimento, fez-se contato telefônico para agendamento da coleta 

de dados da primeira e segunda etapas.  

   

Primeira etapa  

Aplicação de questionário (APÊNDICE 3), com questões abertas e fechadas, 

a respeito dos aspectos teóricos, indicadores e técnica de HM. O questionário foi 

entregue em sala de aula, após acordo prévio com um docente, esclarecimento do 

objetivo específico da pesquisa e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 4), sendo assegurado aos participantes o direito de 

retirar o seu consentimento a qualquer momento. O preenchimento, pelos 

acadêmicos, teve duração média de 20 minutos. 

 

Segunda etapa  

Subsequente ao preenchimento do questionário cada acadêmico era 

convidado a se dirigir a um local, individualizado, para observação direta do 
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desempenho da técnica de HM. O observador disponibilizava álcool gel 70% em 

almotolias por pressão de modelo padronizado e solicitava ao acadêmico que 

realizasse a técnica de HM, sendo sua habilidade registrada em um check list 

(APÊNDICE 5). 

   

Terceira etapa  

Foi realizada nos serviços de saúde, locais de ESE, por auxiliares de 

pesquisa, por meio de observação direta não participante de acadêmicos que 

haviam participado da primeira e segunda etapas e atendiam aos critérios de 

inclusão para esta. Para observação e registro seguiu-se um check list (APÊNDICE 

6) correspondente aos indicadores de HM, uso da técnica preconizada, tempo de 

fricção, estrutura e insumos disponíveis e utilizados, uso de adornos, sua retirada e 

cuidados durante a técnica para não contaminação das mãos.  

Nos SS com caráter de internação e ambiente hemodialítico, foram 

considerados os indicadores preconizados pela OMS (2009) conforme a Figura 5, e 

para as observações que aconteceram em UABSF foram considerados os 

indicadores para consulta pediátrica (Figura 6), pois possui maior similaridade, 

dentre os indicadores da OMS (2012), com assistência de enfermagem fora do 

ambiente hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Os cinco momentos para a higienização das mãos em ambiente de internação.  
Fonte: (OMS, 2009). Adaptado pela autora  
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Figura 6- Os quatro momentos para a higienização das mãos em ambiente ambulatorial – 
consulta pediátrica. Fonte: (OMS, 2012). Tradução da autora.  

 
Para essa etapa, houve comunicado prévio com a coordenadora de estágio 

supervisionado da IES. Após sua ciência e autorização, a mesma enviou e-mail a 

todos os concluintes informando a presença de outro acadêmico no campo de 

estágio para observações relativas à prática clínica, sem fazer referências ao seu 

motivo, a fim de minimizar o efeito Hawthorne. Professores e preceptores de estágio 

também foram comunicados previamente.   

As auxiliares de pesquisa faziam contato telefônico com o graduando que 

seria observado para informar sobre a coleta de dados e, caso houvesse 

consentimento prévio e verbal, agendavam data e horário. Houve uma recusa, nesta 

etapa.  

Nos ambientes de ESE, após terem sido tratados data e horário da coleta 

entre observador e graduando observado após comunicado ao enfermeiro 

responsável pelo plantão, o aluno era observado, à distância, por duas auxiliares de 

pesquisa, em todas as atividades, por um turno de trabalho, iniciando no momento 

da entrada, no local de estágio e terminando quando da sua saída da unidade.  

Ao término do período de observação, cada acadêmico foi abordado 

individualmente e esclarecido quanto à pesquisa e seus objetivos e solicitado 

aquiescência pela assinatura do TCLE (APÊNDICE 4). Não houve recusas.  
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4.5 Aspectos éticos 

 Esta pesquisa está vinculada a dois estudos âncoras. O intitulado “A higiene 

de mãos entre acadêmicos de enfermagem” aprovado no Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-

UFG) com o protocolo nº 472.236 (ANEXO 1) e o estudo “A formação na graduação 

em enfermagem e as práticas no sistema de saúde – mudanças, contribuições e 

desafios” aprovado no CEP da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-

Goiás) sob protocolo nº 1780/2011 (ANEXO 2), atendendo à Resolução 466/2012 

(Conselho Nacional de Saúde, 2012). 

 Os participantes da pesquisa foram esclarecidos quanto aos aspectos 

relevantes do estudo, e aqueles que aceitaram, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo assegurado o direito de retirar o 

seu consentimento a qualquer momento. 

 O relatório da pesquisa será encaminhado aos respectivos coordenadores 

das IES participantes.  

4.6 Análise dos dados  

 Os dados foram inseridos no software Statistical Package for Social Science 

(SPSS®), versão 21.0, por duas pessoas simultaneamente. Para a análise foram 

utilizadas estatística descritiva, expressa em frequências absoluta e relativa, e 

estatística analítica. 

Foi realizada correlação entre atitude e conhecimento, atitude e habilidade, 

assim como entre conhecimento e habilidade de cada IES. Para avaliar a variação 

do conhecimento, tempo gasto para realização da técnica e volume de álcool 

utilizado em cada IES e entre elas, foi utilizada a análise de variância – ANOVA. O 

teste qui-quadrado foi utilizado para avaliar a relação entre as condições das unhas 

(comprimento, cobertura e integridade da esmaltação) entre as IES. Para avaliar a 

atitude como desfecho, considerando como variáveis independentes a habilidade e 

conhecimento, foi utilizada a regressão múltipla.  

Para fins de comparação do conhecimento intra e entre as IES, foi 

considerado o percentual de acertos das 29 questões e da citação dos cinco 

momentos, considerando cada momento uma questão, sendo o percentual de acerto 

de cada aluno a razão entre quantidade de respostas válidas e de acertos. 

Foram considerados estatisticamente significativos os valores de p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

Das 35 IES em Goiás com oferta de curso de graduação enfermagem, 

cadastradas no MEC em 2015, 33 ofereciam graduação na modalidade presencial, e 

destas, sete obtiveram conceito satisfatório no CPC e ENADE (ano de 2013), uma 

recusou participar e seis participaram da pesquisa que foi desenvolvida em duas 

etapas, com um total de 179 acadêmicos, conforme mostra a figura 7.  

 
 

 
 
Figura 7 – Acadêmicos matriculados e participantes em cada etapa, considerando as seis 
Instituições de Educação Superior com notas 3, 4 ou 5 no Conceito Preliminar de Curso na 
avaliação de 2013 e no Exame Nacional dos Estudantes. Goiás, 2015. 

  

A maioria dos acadêmicos era jovem, 16 (8,9%) tinham até 20 anos, 141 

(78,8%), de 21 a 30, e 22 (12,3%), mais que 30 anos. Dezoito (10,1%) eram do sexo 

masculino e 161 (89,9%), feminino.  

Em relação ao conhecimento, a Figura 8 (página 51) apresenta os acertos 

das 29 questões nas seis IES, conforme categorização do número de acertos em 

quatro percentis.  
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Figura 8 - Percentual de acertos sobre aspectos teóricos de higienização das mãos entre 
concluintes da graduação de enfermagem de Instituições de Educação Superior com notas 
3, 4 ou 5 no Conceito Preliminar de Curso na avaliação de 2013 e no Exame Nacional dos 
Estudantes. Goiás, 2015. 

Referente ao conhecimento dos cinco momentos, recomendados pela OMS 

(2009), os mais recordados foram antes e após contato com o paciente (Figura 9). 

  

Figura 9 - Conhecimento referente aos cinco momentos para higienização das mãos, 
preconizados pela Organização Mundial de Saúde em 2009, entre concluintes da graduação 
de enfermagem de Instituições de Educação Superior com notas 3, 4 ou 5 no Conceito 
Preliminar de Curso de 2013 e no Exame Nacional dos Estudantes. Goiás, 2015.   

 

A citação de todos os momentos foi verificada por dois (4,1%) acadêmicos 

da IES 3 e por oito (17,8) da IES 6. Houve ainda citação de situações de HM que 

não representaram os cinco momentos preconizados pela Organização Mundial de 
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Saúde. O percentual destas citações variou de 6,7 a 66,7%. Em relação aos itens 

deixados em branco, a variação foi de 4,4 a 38,2%.  

Observa-se na Tabela 1 que o conhecimento e tempo gasto para HM 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas.   

Tabela 1 – Comparação das médias das variáveis - conhecimento sobre higienização das 
mãos, tempo e volume de álcool utilizados para realização da técnica entre concluintes da 
graduação de enfermagem de Instituições de Educação Superior com notas 3, 4 ou 5 no 
Conceito Preliminar de Curso de 2013 e no Exame Nacional dos Estudantes. Goiás, 2015.  

 

: média. S: desvio padrão. 

*ANOVA post hoc Tukey.  
** Kruskal-Wallis post hoc Mann-Whitney. Considerou estatisticamente significativo p <0,003 
Letras iguais nas linhas indicam diferença não significativa e letras diferentes nas linhas indicam 
diferença significativa (Exemplo: a, b = a; a,b = b; a ≠ b; c ≠ a; c ≠ a, b) 
 

 Referente à realização da técnica de HM, foram observados os cuidados 

com as mãos, o que incluiu condições das unhas, uso e retirada de adornos. A 

realização do teste X² mostrou diferença estatisticamente significante para unhas 

esmaltadas (p=0,003) e retirada de adornos (p=0,036), conforme Tabela 2 (página 

53). 
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Tabela 2 – Condições das mãos entre concluintes da graduação em enfermagem de 

Instituições de Educação Superior com notas 3, 4 ou 5 no Conceito Preliminar de Curso de 

2013 e no Exame Nacional dos Estudantes. Goiás, 2015. 

*Teste Qui-Quadrado de Pearson  

 O tempo gasto para a fricção variou de cinco a 72 segundos com uma média 

de 24,18 segundos (DP 12,59). A Figura 10 apresenta o percentual de cumprimento 

de cada passo por Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Percentual de execução dos passos da técnica de higienização das mãos entre 
concluintes da graduação de enfermagem de Instituições de Educação Superior com notas 
3, 4 ou 5 no Conceito Preliminar de Curso de 2013 e no Exame Nacional dos Estudantes. 
Goiás, 2015.  

 

 A realização do teste X² mostrou diferença estatisticamente significante para 

interdigitais simultânea à palma, dorso direito e esquerdo; polpas digitais; 

articulações (p=0,000); polegar direito (0,001); polegar esquerdo (0,002) e punho 

direito (0,005). 
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 Para avaliação da associação entre conhecimento e habilidade para 

higienização das mãos de cada IES, foi realizado Correlação de Spearman e 

Pearson, e para todas as IES, não houve correlação significativa. 

 A terceira etapa foi realizada com 23 concluintes da graduação em 

enfermagem que atenderam aos critérios de inclusão, e foram mulheres com 

variação de idade de 21 a 25 anos. 

A observação da atitude de HM aconteceu em oito SS, uma de caráter 

privado, três hospitalares de caráter público e quatro Centros de Saúde da Família. 

Os setores de assistência distribuídos nos SS hospitalares foram: Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) adulta (cirúrgica e clínica) e neonatal, Unidade de Cuidados 

Intermediários Neonatais (UCIN), emergência adulta, clínicas médica, cirúrgica, 

ortopédica, tropical e de hemodiálise. 

Em aproximadamente 85 horas de observação, com média de 3,7h para cada 

acadêmica, identificaram-se 347 oportunidades para HM. Desse total, o percentual 

de adesão foi de 33,7% (117). Quanto aos modos de HM das 117 atitudes, 82 

(70,1%) foram higiene simples, 26 (22,2%), fricção antisséptica e nove (7,7%), 

higiene antisséptica das mãos.  

Entre as oportunidades, 14 eram relacionadas a cuidados a pacientes em 

precauções baseadas na transmissão, sendo dez de contato e quatro para 

aerossóis, e a atitude de HM ocorreu em quatro (40,0%) e três (75,0%) 

oportunidades, respectivamente.  

Nas 347 oportunidades observadas, havia insumos e estrutura disponíveis 

para, pelo menos, um dos modos de higienização das mãos. Foram observadas 

também as condições das mãos das acadêmicas que estão apresentadas na Figura 

11.   

                    

   Figura 11 – Uso e retirada de adornos durante observação da atitude de higienização das 

mãos entre acadêmicos concluintes da graduação em enfermagem em atividades estágio 

supervisionado da Instituição de Educação Superior com nota máxima no Conceito 

Preliminar de Curso de 2013 e no Exame Nacional dos Estudantes. Goiás, 2015. 
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Vinte e duas acadêmicas (95,7%) estavam com unhas longas, destas, nove 
(40,9%), esmaltadas, e cinco (55,6%), com esmaltação craquelada.  

 

A Figura 12 apresenta a atitude conforme indicações para HM, sendo que 

uma oportunidade permitiu mais de uma indicação. 

 
 
 

Figura 12 – Atitude de higienização das mãos conforme os indicadores estabelecidos pela 
Organização Mundial da Saúde e as oportunidades observadas entre concluintes da 
graduação em enfermagem em estágio supervisionado - Goiânia-GO – 2015 

 

 

Das adesões à HM, nas quais foi possível cronometrar o tempo gasto (115/ 

98,3%), 25 (27,5%) entre higiene simples e antisséptica foram realizadas com 

menos de 40 segundos e 11 (45,8%) fricções antissépticas, com menos de 20 

segundos.  

Considerando a fricção em cada região das mãos, o cumprimento foi maior 

que 81,0% para todas, exceto para punhos e polpas digitais, os quais foram 78,6% e 

63,2%, respectivamente.  

Ainda durante a observação da HM, foram verificadas práticas inadequadas, 

dentre elas: das 59 adesões em que a torneira era de acionamento manual, em 27 

(45,8%) esta foi fechada sem auxílio de papel-toalha.  
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Para avaliação da associação entre atitude e conhecimento, e atitude e 

habilidade para higienização das mãos, foi realizada a Correlação de Pearson e 

Sperarman que não apresentaram significância estatística (p= 0,516 e 0,660, 

respectivamente). Assim como o teste de regressão múltipla para conhecimento e 

habilidade como variáveis independentes e atitude como variável dependente 

apresentou p estatisticamente significativo (0,811). Para tais testes, foram excluídas 

as assertivas do questionário para avaliação do conhecimento que tratavam do 

modo de antissepsia cirúrgica das mãos. 
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6. DISCUSSÃO 

O grande número de IES com oferta de graduação em enfermagem no 

Estado de Goiás reflete a expansão da educação superior que tem acontecido no 

país. Entretanto, a ampliação quantitativa de instituições, cursos e novos 

profissionais no mercado não é garantia de proporcional qualidade do processo de 

formação e, consequentemente, da competência profissional para atendimento às 

reais necessidades dos pacientes (TEIXEIRA et al, 2013), o que pode ser 

exemplificado pela existência de 35 IES com oferta do curso de graduação em 

enfermagem no Estado de Goiás em 2015 e recebimento de conceito satisfatório no 

CPC por apenas 20,0% destas.  

Além do não alcance do conceito satisfatório pela maioria das IES, havia dois 

cursos oferecidos na modalidade a distância. A existência de instituições com oferta 

de cursos de graduação em enfermagem na modalidade não presencial não atende 

aos princípios básicos das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação 

em enfermagem, que inclui a formação de indivíduos críticos e reflexivos, capazes 

de atender ao paciente de forma integral e humanizada (Ministério da Educação, 

2001).  

Apesar da autorização, em 2007, via Portaria Ministerial (Decreto Federal 

6303, 2007), para o funcionamento de cursos de graduação na modalidade de 

ensino a distância, a formação do enfermeiro exige desenvolvimento de habilidades 

e de um perfil profissional para o cuidar relacionado diretamente com o contato 

humano, por essas e outras premissas o órgão regulador da categoria apresentou 

relatório contra a modalidade de ensino que fundamentou a aprovação do projeto de 

lei que altera a Lei 7.498, de 1986 e torna obrigatória a formação de todos os 

profissionais da enfermagem, em cursos presenciais (Congresso Nacional, 2015). O 

Conselho Nacional de Saúde também se posicionou contrário à autorização dessa 

modalidade para cursos da área da saúde por meio da Resolução 515 (Conselho 

Nacional de Saúde, 2016) entretanto, alguns pólos já ofereciam vagas nessa 

modalidade de ensino, quando do indeferimento da autorização.  

Destaca-se a importância da medida citada, uma vez que já havia cursos em 

andamento e não é possível avaliar qual seria a expansão da modalidade, mas 

considerando o intervalo de tempo entre a sua aprovação e suspensão, é provável 

que egressos desses cursos estejam no mercado de trabalho, o que é preocupante. 

A predominância do sexo feminino e faixa etária até 30 anos encontrada 

neste estudo vão ao encontro dos estudos nacionais e de outros países que relatam 
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médias semelhantes (SILVA et al, 2014; BUBLITZ et al, 2015; OJULONG; 

MITONGA; IIPINGE, 2013; JEONG; KIM, 2016).  

 A maioria das IES obteve score regular (27,0% a 48,0%) no conhecimento 

sobre os aspectos teóricos de HM, exceto a IES 6 (página 48). Essa média de acerto 

é inferior aos resultados de estudos realizados em países em desenvolvimento com 

60,0% (NAIR et al, 2014; SHINDE; MOHITE, 2014) e países desenvolvidos – 70,0% 

e 75,0% (KELCÍCOVA, SKODOVA; STRAKA, 2011; NASIDUREEN et al, 2012). 

Ainda, na região Sul do Brasil score mais satisfatório (85,0%) foi apresentado no 

estudo de Martinez et al (2014).  

 A indicação mais citada foi antes e após contato com o paciente (média de 

80,0%) e após contato com áreas próximas ao paciente e risco de exposição a 

fluidos corporais foram as duas indicações em que as citações estiveram abaixo de 

50,0%. Resultados semelhantes foram encontrados por García-Zapata (2010), na 

região Centro-Oeste do país, em que todos os estudantes de enfermagem, 

participantes do estudo, afirmaram conhecer a necessidade de higienizar as mãos 

antes e após contato com o paciente. Entretanto, 23,1% assinalaram que higienizam 

as mãos apenas após contato com o paciente.  

 O percentual de conhecimento abaixo de 50,0% para a maioria das IES 

pode ser justificado pela fragilidade na formação desse público, apresentado em 

estudo de Boeria et al (2016) que observou que o tema “higienização das mãos” 

esteve presente em menos de 40,0% dos planos de disciplina que contemplavam o 

ensino das medidas de prevenção e controle de infecção que, representavam, 

aproximadamente, apenas 14,0% de todos os planos de disciplinas analisados.  

 A dinâmica de construção e organização da grade curricular e disciplinas do 

curso de graduação em enfermagem precisam ser articuladas, e temas que são 

transversais ao cuidado da saúde humana, como higienização das mãos, devem ser 

contemplados pelo conjunto das disciplinas, para que o ensino não se fragmente. A 

comunicação é indispensável também entre os docentes responsáveis, pois pelo 

pressuposto da formação de modelo (CHEUNG et al, 2015) se os mentores 

mantiverem homogeniedade na “linguagem” da importância e no cumprimento das 

práticas de prevenção e controle de infecções, haverá maior incentivo à prática 

pelos graduandos por eles “formados”. 

A formação acerca da HM ainda no momento da graduação é uma 

importante ferramenta para que o profissional, em sua prática, reconheça o 

momento para se higienizar as mãos e realize conforme as recomendações 
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vigentes, visto que a atitude do profissional é decorrente, dentre outros fatores, de 

seus conhecimentos de determinada tarefa (MIRABILE, 1997).  

Na observação da habilidade, a maioria (55,8%) estava com unhas longas, 

aproximadamente 70,0% naturais e 60,0% daquelas, esmaltadas, e o esmalte 

encontrava-se íntegro. Apesar da coleta de dados acerca da habilidade ter sido 

realizada fora do cenário clínico, ocorreu em período regular acadêmico, e as 

atividades de estágios supervionados são desenvolvidas ao longo do semestre. De 

fato, essas condições foram semelhantes durante a observação na prática clínica, 

exceto quanto à integridade da esmaltação que se apresentou em pior condição, a 

maioria (55,6%) estava craquelado.  

Quanto ao uso de adornos, a maioria (56,4%) os utilizava e 

aproximadamente 65,0% não retiraram, enquanto que, na prática clínica, apenas 

13,0% utilizavam, porém a maioria (66,7%) também não retirou.   

Há poucos estudos que detalham as condições das mãos entre graduandos 

de enfermagem, contudo essa situação foi semelhante à encontrada por Alves et al 

(2015) em que a metade dos enfermeiros, durante a observação da higienização das 

mãos, estava com unhas curtas e não utilizava adornos, simultaneamente. Enquanto 

que outro estudo verificou que houve predominância (mais de 90,0%) de unhas 

curtas e retirada de adornos entre enfermeiros e técnicos em enfermagem (MOTA et 

al, 2014).  

 Para a eficácia da HM são importantes as adequadas condições das mãos, 

quanto às unhas, esmaltação, adornos e sua retirada, pois essas se relacionam 

diretamente com a colonização das mãos. Os guias nacionais e internacionais 

recomendam que as unhas estejam curtas, preferencialmente naturais, ou se 

esmaltadas, que a cobertura esteja íntegra (WHO 2006, ANVISA, 2009). O uso de 

adornos é contraindicado quando na realização da técnica de HM, visto a 

possibilidade de se comportarem como fômites, carreando micro-organismos 

(KHODAVAISY et al, 2011; NAEEM et al, 2015) impedirem que a fricção do insumo 

alcance todas as regiões das mãos (ANVISA, 2007) e ainda, se possuírem 

superfícies irregulares podem perfurar luvas e aumentar o risco de exposição 

ocupacional (WHO, 2006).  

 A maioria (66,7%) das IES obteve média de tempo para fricção antisséptica 

dentro do recomendado, na conferência da habilidade e de forma semelhante, houve 

seguimento do tempo recomendado para higiene simples e antisséptica em 72,5% e 

para fricção em 54,2%, quando observada a atitude na prática clínica. Esse 
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resultado é melhor que os índices encontrados em estudos com estudantes de 

enfermagem (46,2%) e enfermeiros (0,0%), respectivamente (KELCÍCOVA, 

SKODOVA E STRAKA, 2011; MOTA et al, 2014).  

 O tempo mínimo para HM está relacionado ao modo, sendo que para fricção 

antisséptica a recomendação é entre 20 e 30 segundos e para higiene simples e 

antisséptica, entre 40 e 60 segundos (ANVISA, 2009).  

 Além da influência do tempo de fricção para a eficácia da HM é importante 

que o volume do insumo utilizado seja suficiente para cobrir todas as faces das 

mãos e, no caso do álcool, que tenha solução ou gel até a última região friccionada 

(WHO, 2006). Em todas as IES, os graduandos utilizaram média de 1,5ml de álcool 

ou mais para a fricção antisséptica, o que atendia ao recomendado (ANVISA, 2009).    

  Apenas em uma IES os acadêmicos apresentaram fricção de todos os 

passos superior a 85,0%. Nas demais mostraram desempenho semelhante entre si, 

sendo que as regiões mais friccionadas foram palma, dorso, polegar e punho. Esse 

resultado é semelhante ao apresentado por estudos de países desenvolvidos e do 

sul do Brasil em que a palma foi a região mais friccionada - 90,2% e 77,9% 

(SKODOVÁ et al, 2015; FELIX; MIYADAHIRA, 2009). Entretanto, no estudo de 

Skodova et al (2015), dorsos e polegares obtiveram menos que 60,0% de fricção, 

Felix e Miyadahira (2009) apresentaram que o seguimento da técnica nas demais 

regiões foi aproximadamente 40,0%, e Tipple et al (2010) em um estudo entre 

acadêmicos de enfermagem encontraram percentuais de fricção abaixo de 75,0% 

para todos os passos.  

Segundo Duran (1998) a habilidade é um dos itens da competência que 

aliada ao conhecimento e atitude, é indispensável para o bom desempenho de uma 

tarefa. Apesar de neste estudo o nível de conhecimento não ter apresentado 

associação estatisticamente significante com o desempenho da técnica de HM 

(página 54), a habilidade dos graduandos apresentou percentuais médios acima de 

60,0%. 

Os baixos índices de conhecimento sobre higienização das mãos e habilidade 

para desempenho da técnica foram de acadêmicos de instituições com as melhores 

pontuações no Estado de Goiás na avaliação realizada pelo Ministério da Educação. 

Onde, portanto, está o problema? Nas metodologias de ensino, no enfoque e 

relevância dados à temática ou em ambos? Que consequentemente têm influências 

dos modelos nos quais seus docentes foram formados e que podem estar se 

estendendo desde a formação dos atuais docentes, com a cultura de ensino 
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bancário, fragmentado, reprodutor de conceitos e distante da realidade prática. 

Ainda é preciso considerar os modelos da prática clínica, a equipe de trabalho na 

qual esses alunos realizam seus estágios supervisionados, modelos que passaram 

por diferentes processos formativos. São aspectos, entre tantos outros, que 

exemplificam a teia complexa de variáveis que podem interferir na atitude do 

acadêmico. 

Para avaliação da atitude de higienização das mãos, foi necessária a 

realização da coleta de dados em ambientes de atividades clínicas, durante as 

atividades de estágio supervisionado que ocorrem em períodos semelhantes em 

todas as IES. Dessa forma, optou-se por fazê-la na única instituição com melhor e 

máxima avaliação no CPC e ENADE, o que permite inferências sobre os resultados, 

para as demais instituições.   

 A atitude de HM foi menor que 35,0%, com predomínio da higiene simples 

das mãos. As indicações para HM com maiores taxas de adesão foram as 

oportunidades antes de contato com paciente, após contato com paciente e após 

risco de contato com fluidos (página 55).  

Estudos sobre atitude de HM, baseados nos cinco momentos da OMS entre 

estudantes de enfermagem, são escassos, contudo resultados semelhantes (41,5%) 

foram encontrados na Eslováquia por Kelcícova, Skodova e Straka (2011). 

Graduandos de uma universidade do sul do país, observados quanto à HM 

considerando antes e após contato com paciente, 50,0% executaram nas duas 

oportunidades (FELIX; MIYADAHIRA, 2009) e em Goiânia, apenas 26,9% (GARCIA-

ZAPATA, 2010).   

 Resultado diferente deste estudo foi encontrado entre estudantes de um 

hospital escola na Noruega com taxa de adesão de 83,5%, coincidindo, contudo com 

as maiores taxas para as indicações após contato com o paciente e risco de 

exposição a fluidos (SUNDAL et al, 2017).  

 A prevalência da maior adesão à HM nas indicações após os contatos em 

que a principal finalidade é evitar a contaminação do profissional, alerta  para a 

necessidade durante a formação de conscientização de que o risco é via de mão 

dupla, e o paciente encontra-se mais susceptível, necessitando de atenção rigorosa 

às medidas de prevenção e controle de infecções.   

As menores taxas de adesão, próximas a 20,0%, foram as relacionadas às 

indicações envolvendo a oportunidade “após contato com áreas próximas ao 

paciente”. Pode-se, portanto, inferir que a percepção do risco está relacionada à 
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materialização do mesmo, por meio de fluidos ou do próprio paciente, visto que a 

zona do paciente, nesse caso, entendida como superfícies com as quais o paciente 

teve ou poderá ter contato não foi percebida pelo graduando, como esperado.   

Chama atenção a baixa atitude de HM na assistência prestada aos 

pacientes em precaução de contato (40,0%) e aerossóis (75,0%). Realidade 

semelhante foi observada em outro estudo na região Centro-Oeste onde menos de 

40,0% dos profissionais da equipe multiprofissional higienizaram as mãos após o 

contato com paciente em isolamente por aerossóis (GALDINO JUNIOR et al, 2015).  

Esperavam-se taxas maiores de adesão à HM para cuidados aos pacientes 

em precauções baseadas na transmissão, que aos pacientes que exigem apenas 

precauções padrão, pelo maior risco de exposição individual, o que reforça a frágil 

percepção do risco desse grupo. Nessas indicações, não higienizar as mãos 

potencializa o risco para o graduando que se expôs, e suas mãos se comportarão 

como veículo para disseminação de micro-organismos multirresistentes ao ambiente, 

outros profissionais e pacientes. 

A despeito da baixa adesão à HM, nas oportunidades observadas nesta 

pesquisa, o percentual de fricção foi acima de 80,0% para a maioria dos passos 

preconizados.  

Apesar das evidências científicas acerca da melhor atividade bactericida e 

fungicida do álcool se comparado aos demais agentes para higienização das mãos 

(MCNEIL et al, 2001; KAMPF; KRAMER, 2004), ainda é realidade no país a 

preferência da água e sabonete líquido em detrimento das preparações alcoólicas 

como observada em outros estudos (BATHKE et al, 2013; OLIVEIRA et al, 2016). 

Esse fato pode ser explicado por questões climáticas, pois por ser um país tropical 

pode-se ter a sensação de maior necessidade do uso da água; culturais, devido à 

recente introdução do álcool para a prática de higienização das mãos, tendo em 

vista pelos longíncuos séculos que se utilizaram água e sabonete líquido. Assim 

como pela qualidade da preparação alcoólica, que se não for adequada, pode 

resultar em sensação pegajosa das mãos e, consequentemente, menor adesão ao 

seu uso.  

Melhor aceitação do uso do álcool, possivelmente resultaria em melhores 

taxas de adesão, uma vez que, se houver dispensadores no local de cuidado, como 

cumprimento à obrigatoriedade apresentada no artigo 5°, da RDC 42 (ANVISA, 

2010b), o graduando ou profissional não necessitaria deslocar-se ao lavatório. 
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Portanto, é indispensável que seja esclarecido, na graduação, a eficácia e benefícios 

da fricção antisséptica.  

É interessante que mesmo quando há atitude de HM, no ato propriamente 

dito, observa-se não aplicação do conhecimento apreendido. Um exemplo é a 

prática de fechar a torneira de acionamento manual sem o auxílio do papel-toalha, 

observada em 45,8% das adesões e também encontrada em outros estudos 83,4%/ 

(ALVES et al, 2015) e 60,0% (MOTA et al, 2014). A esse respeito, as 

recomendações são enfáticas que essa prática promove recontaminação das mãos 

(WHO, 2006; ANVISA, 2009).   

Ter conhecimento e habilidade para o desempenho eficiente de alguma 

atividade não implica, necessariamente, em atitude das formas correta e esperada, 

pois segundo Dutra (2011) que trata de competência no âmbito administrativo, 

considera necessário que o profissional, além de ter essas ferramentas, reconheça a 

importância de tal atitude e haja “entrega” de sua parte, ou seja, haja mobilização 

dessas capacidades pessoais para que a instituição seja beneficiada. A partir desse 

olhar, há necessidade de entrega do profissional para que o paciente atendido, seja 

beneficiado por sua competência profissional acerca da higienização das mãos. 

Diante disso, pode-se inferir que, apesar dos graduandos, participantes das 

três etapas do estudo (conhecimento, habilidade e atitude), apresentarem adequado 

conhecimento sobre HM e desempenharem de forma correta a técnica preconizada, 

não houve por parte desse grupo a mobilização de suas capacidades e não foi 

interiorizada a real importância dessa prática para aderir à HM nos momentos 

indicados.  

No escopo deste estudo não foi possível alcançar os motivos dessas 

aparentes contradições, mas sinalizaram para o entendimento de que são questões 

que, apesar de serem influenciadas por fatores organizacionais, recursos e 

estrutura, como apontado em alguns estudos (BATHKE et al, 2013; PRADO; 

HARTMANN; TEIXEIRA FILHO, 2013), estão relacionadas a não percepção 

individual da  oportunidade que pode estar pautada na fragilidade do processo 

formativo em conseguir que o conhecimento seja capaz de gerar atitude.  

Estudos para compreensão dos fatores de impedimento e estímulo a essa 

prática são numerosos nos mais distintos cenários e apresentam questões 

organizacionais, como estrutura e recursos, demanda de trabalho, aspectos 

profissionais e de formação (BATHKE et al, 2013; PRADO; HARTMANN; TEIXEIRA 

FILHO, 2013; HINKIN; CUTTER, 2014).   
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Diante dessa realidade, diversos programas/estratégias de incentivo à 

higienização das mãos são implementados e obtêm resultados satisfatórios que se 

sustentam à medida da manutenção e periodicidade da intervenção. Todavia, a 

abordagem de tais medidas, em sua maioria, tem o graduando e/ou profissional 

como sujeito culpabilizado pela baixa adesão à higienização das mãos, em outra 

direção, os resultados deste estudo alertam que a raiz da problemática pode estar 

no processo formativo.  

Foi possível constatar que saber e saber-fazer não é garantia da prática 

propriamente dita, pois, apesar dos bons resultados da formação teórica e 

habilidade satisfatórios, a adesão à higienização das mãos foi abaixo do esperado. 

Neste contexto, acrescenta-se mais um ponto de inquietação, pois por ter 

participado do processo formativo da instituição que participou de todas as etapas, 

pode-se afirmar que são aplicadas metodologias ativas para o ensino da 

higienização das mãos, e acontecem em diferentes momentos da formação do 

graduando, o que pode ser reafirmado com os índices de conhecimento e habilidade 

apresentados. Contudo, não foram suficientes para resultar em atitude de higienizar 

as mãos nos momentos necessários. Permanece o desafio para que haja 

mobilização das ferramentas adquiridas e disposições favoráveis, a partir da 

articulação entre crenças, sentimentos e comportamentos que resulte na atitude 

esperada: higienização das mãos.   
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7. CONCLUSÕES  

 O conhecimento sobre a higienização das mãos entre os concluintes de 

graduação em enfermagem obteve baixos índices de acerto no que se refere aos 

aspectos teóricos, modos, indicações, insumos e recomendações e quanto aos 

cinco momentos para higienização das mãos para todas as IES, exceto para aquela 

com maior nota no CPC que a maioria dos graduandos obteve média de 60,0% de 

acerto para aspectos teóricos e acima de 90,0% para a maioria dos momentos para 

HM. A habilidade para o desempenho da técnica correta de higienização das mãos 

alcançou índices médios de 60,0% para a maioria das IES e, majoritariamente, a 

região menos friccionada foram as articulações.  

Os percentuais de conhecimento e habilidade para higienização das mãos 

deste estudo permitem identificar que há déficit na formação acerca de princípios 

básicos para higienização das mãos.   

A atitude de HM, observada em uma das IES participantes do estudo – que 

obteve maior nota no CPC foi aquém do recomendado, com taxa de adesão abaixo 

de 40,0%, e quando realizada, houve preferência pela higiene simples das mãos 

com uso de água e sabonete líquido. Apesar dos percentuais de conhecimento e 

habilidade terem sido próximos ao desejado pelos graduandos que também foram 

observados nos cenários de prática clínica, não houve, em igual proporção, atitude à 

higienização das mãos.  

A discrepância entre os percentuais de conhecimento/habilidade e atitude de 

higienização das mãos na IES na qual todos esses aspectos foram avaliados revela 

que o desafio para melhorar a adesão a essa prática não está restrito a esses 

aspectos, mas à estratégia em que a formação teórico-prática construída resulte em 

atitude.  

Apesar da higienização das mãos ser mundialmente conhecida por sua 

eficácia no contexto da prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência 

em saúde, a adesão ainda está aquém do esperado e se constitui um desafio, por 

vezes, enigmático. Esse desafio merece atenção e investigação, para a possível raiz 

da problemática no processo formativo.  
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APÊNDICES  

Apêndice 1 – Carta de apresentação 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO, 

FISIOTERAPIA E GASTRONOMIA 

 
  

 

Goiânia,..............................de 2015 

 

Prof(a). Dr(a) 

Diretor (a) da Faculdade 

 

Prezado(a) Diretor(a) 

Estamos desenvolvendo um estudo sobre “prevenção e controle de infecção nos 
cursos de graduação em enfermagem do Estado de Goiás” com o objetivo de avaliar o 
ensino sobre as medidas de prevenção e controle de infecção nos cursos de graduação em 
enfermagem.  

O estudo é desenvolvido por professores e alunos de graduação e de pós-graduação 
stricto sensu do Departamento de Enfermagem da PUC-Goiás. 

Esperamos que o estudo contribua com subsídios para discussão sobre o ensino 
dessa temática nos cursos de graduação em enfermagem, para possibilitar a formação de 
profissionais com competências e habilidades para uma assistência segura e de qualidade. 

Participarão do estudo, alunos que cursam o último ano do curso de graduação em 
enfermagem e docentes que atuam no ensino do referido curso de graduação. Ainda será 
realizada análise documental do Projeto Pedagógico do Curso e dos Planos de Disciplina.  

O projeto (em anexo) foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-Goiás 
sob protocolo de nº 1780/2011 e participarão do estudo os alunos e docentes que 
concordarem por meio da assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Assim, solicitamos a sua autorização para a realização desse estudo no Curso de 
Enfermagem dessa conceituada Universidade, assinando o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido em anexo. 

Desde já agradecemos vossa preciosa atenção e colaboração para o 
desenvolvimento da ciência. 

 

Atenciosamente, 

_______________________________                  _________________________________ 

Profª Drª Adenicia Custódia Silva e Souza                    Elisângela Rodrigues Boeira 
Coordenadora do Projeto                                Acadêmica do Mestrado em Atenção à Saúde    
da PUC-Goiás  
 
 
 

 



 

Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Diretor) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado Diretor, 

A Instituição de Ensino que o Senhor dirige está sendo convidada a participar da pesquisa 
intitulada “O ensino sobre prevenção e controle de infecção nos cursos de graduação em 
enfermagem do Estado de Goiás”. Esta pesquisa tem a finalidade de avaliar o ensino sobre 
as medidas de prevenção e controle de infecção nos cursos de graduação em enfermagem.  

A pesquisa será realizada por mim, Elisângela Rodrigues Boeira e por Aglaid Valdejanc 
Queiroz Neves, acadêmicas de Pós-Graduação no Curso de Mestrado em Atenção à Saúde 
e de Graduação da PUC-Goiás, respectivamente, e está sob a responsabilidade e 
coordenação da pesquisadora e professora Drª Adenicia Custódia Silva e Souza. 

Participarão do estudo os docentes e os discentes que cursam o último ano do curso de 
graduação em enfermagem. Essa participação será pela resposta a um questionário e 
alguns docentes serão convidados a participarem de uma entrevista sobre a temática.  Será 
realizada análise documental do Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem e dos planos 
de disciplina.  

As informações e dados que necessitamos serão importantes e poderão contribuir para 
discussão sobre o ensino dessa temática nos cursos de graduação em enfermagem. Os 
benefícios dessa pesquisa poderão ser visualizados por melhoria na formação de 
profissionais com competências e habilidades para uma assistência segura e de qualidade. 

A participação da Instituição de Ensino será voluntária e não remunerada. Por outro lado a 
participação não implicará em nenhum gasto, uma vez que todos os gastos serão custeados 
pelos pesquisadores, inclusive quando houver necessidade de transporte e hospedagem.  

Acreditamos na improvável possibilidade de desconfortos, riscos ou prejuízos para a 
Instituição e seus participantes. Caso ocorra, será algum desconforto uma vez que irão 
identificar dificuldades no ensino aprendizagem em relação à temática. Asseguramos a 
garantia do sigilo da instituição, sendo que o seu nome, dos acadêmicos e dos docentes não 
aparecerão vinculados às informações fornecidas. Mas caso ocorra qualquer dano 
comprovadamente relacionado à participação da pesquisa, será garantida indenização 
conforme a lei em vigor em território nacional, de acordo com o previsto no mesmo artigo da 
Resolução 466/2012.  

A participação da instituição é voluntária e durante todo o período da pesquisa terá o direito 
de tirar qualquer dúvida, pedir qualquer outro esclarecimento, ou mesmo retirar seu 
consentimento sem qualquer dano ou constrangimento, bastando para isso, entrar em 
contato com os pesquisadores ou com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 
da PUC-Goiás onde o projeto foi aprovado sob protocolo nº 1780/2011. 

A Instituição é livre para aceitar ou recusar a participação sem sofrer nenhum prejuízo ou 
retaliação. Mesmo aceitando a participação da Instituição, cada pessoa docente ou discente 
também terá total liberdade para decidir sobre a sua participação e serão incluídos apenas 
aqueles que livremente consentirem pela assinatura no Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.  

Os resultados da pesquisa comporão uma dissertação de mestrado e serão publicados por 
meio de artigo em periódicos nacionais ou internacionais e após a publicação serão 
encaminhados às instituições participantes. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa você poderá entrar em contato com os 
pesquisadores, do Departamento de Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia e Gastronomia: 
Adenicia Custódia Silva e Souza, fone (62) 9977 4003 e-mail: adeniciafen@gmail.com; 
Elisângela Rodrigues Boeira, fone (62) 8319 4564, e-mail: erboeira@hotmail.com; Aglaid 
Valdejanc Queiroz Neves, fone (62) 9658 9270, e-mail: aglaidenfermagem@gmail.com; ou 
ainda com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da PUC-Goiás, fone (62) 
3946-1512. 

mailto:adeniciafen@gmail.com
mailto:erboeira@hotmail.com
mailto:aglaidenfermagem@gmail.com


 

Após ler este documento e ser esclarecido sobre o desenvolvimento da pesquisa, caso 
aceite a participação da Instituição de Ensino, assine ao final desse documento. A Instituição 
ficará com uma cópia e outra é para os pesquisadores 

 

 

Drª Adenicia Custódia S. e 
Souza 

Coordenadora da pesquisa 

 

Elisângela Rodrigues Boeira 
Acadêmica do Mestrado em Atenção 

à Saúde da PUC-Goiás 
 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Eu, _____________________________________________________RG Nº ____________ 
Diretor(a) da Faculdade 
________________________________________________________ abaixo assinado, 
concordo com a participação da Instituição de Ensino, no estudo “O ensino sobre prevenção 
e controle de infecção nos cursos de graduação em enfermagem do Estado de Goiás”. Fui 
devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre os objetivos da pesquisa, os 
procedimentos envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da 
participação. Foi-me garantido que posso retirar o consentimento da participação a qualquer 
momento, sem que isso leve qualquer penalidade. Eu recebi uma cópia desse termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, e diante do exposto expresso a concordância da 
Instituição de ensino em participar deste estudo. 

 

Local _________________________________________/ ____/_____/______ 

 
 

Nome do Diretor(a) 

 
 

Assinatura do Diretor(a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Apêndice 3 – Questionário  

 

QUESTIONÁRIO – CONHECIMENTO TÉCNICO 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Ano acadêmico: _______________ 
Nome (apenas iniciais): ________________   Data de nasc: ___/___/___ Sexo:____ 
Tem outro curso de formação na área da saúde (nível médio ou superior)? 
(   ) Não           (   ) Sim Qual (is) ________________________________________________________ 
 

 
1 – A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação 
das infecções relacionadas à assistência que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2007,2009) orienta 4 
modos de fazê-la. Leia cada afirmação a seguir e indique à(s) qual (is) técnica(s) está relacionada marcando o 
número que corresponda a(s) técnica(s).  

1 – Higienização simples das mãos;  
2 – Fricção de antisséptico nas mãos; 
3 – Higienização antisséptica das mãos; 
4 – Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos. 

 

  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ENFERMAGEM  

 

1.  Remove micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como 
o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e 
proliferação de micro-organismos.  

1 2 3 4 

2.  Utiliza álcool a 70% em forma gel ou líquida com 1 a 3% de glicerina. 1 2 3 4 

3.  Promove a redução da microbiota transitória. 1 2 3 4 

4.  Os insumos utilizados são: água, sabão neutro e papel toalha não reciclado. 1 2 3 4 

5.  Redução da carga microbiana ocorre apenas pela morte dos micro-organismos.  1 2 3 4 

6.  Uso de escovas de cerdas macias e descartáveis, impregnadas ou não com 
antisséptico. 

1 2 3 4 

7.  É contraindicado o uso de papel toalha. A secagem deve ocorrer de forma 
espontânea. 

1 2 3 4 

8.  Está indicada, na prática clínica, para os momentos antes de calçar as luvas e após 
retirá-las.   

1 2 3 4 

9.  Uso de sabão com adição de um antisséptico e aplicação da mesma técnica da 
higienização simples.   

1 2 3 4 

10.  A fricção é necessária para promover a morte microbiana. 1 2 3 4 

11.  É a técnica mais indicada para antes de iniciar as atividades de trabalho e ao final do 
turno. 

1 2 3 4 

12.  Elimina a microbiota transitória da pele e inibe a residente, além de promover efeito 
residual. 

1 2 3 4 

13.  Contraindicado quando as mãos estiverem visivelmente contaminadas com matéria 
orgânica. 

1 2 3 4 

14.  São contraindicados unhas longas e esmalte craquelado. 1 2 3 4 

15.  Indicada após tocar superfícies na área de atendimento. 1 2 3 4 

16.  Recomendada uma técnica seguindo uma sequência de movimentos que prevê que 
todas as áreas das mãos e punhos sejam friccionadas. 

1 2 3 4 

17.  O enxágue deve ser iniciado pelas pontas dos dedos com a finalidade de dificultar o 
refluxo da água das áreas não friccionadas para as friccionadas. 

1 2 3 4 

18.  Contraindicado o uso frequente pelos profissionais da área da saúde porque pode 
modificar o perfil de colonização das mãos. 

1 2 3 4 

19.  Antes e após ir ao banheiro 1 2 3 4 



 

  
 

2. Devido à importância da Higienização das Mãos (HM), enquanto medida de prevenção de infecção, a 

Organização Mundial de Saúde em 2009 estabeleceu uma política de incentivo e criou indicadores para a HM 

definindo cinco momentos prioritários para a realização dessa medida nas práticas em saúde. Liste os cinco 

momentos recomendados:  

1._________________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________________________

5._________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Antes e após as refeições 1 2 3 4 

21.  Antes de preparo e manipulação de medicamentos 1 2 3 4 

22.  Após risco de exposição a fluidos corporais 1 2 3 4 

23.  Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante o cuidado ao 
paciente. 

1 2 3 4 

24.  Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao 
paciente 

1 2 3 4 

25.  Nos casos de precaução de contato recomendados para pacientes portadores de 
microrganismos multirresistentes. 

1 2 3 4 

26.  Nos casos de surtos 1 2 3 4 

27.  No pré-operatório, antes de qualquer procedimento cirúrgico (indicado para toda 
equipe cirúrgica). 

1 2 3 4 

28.  Antes da realização de procedimentos invasivos (e.g., inserção de cateter intravascular 
central, punções, drenagens de cavidades, instalação de diálise, pequenas suturas, 
endoscopias e outros).  

1 2 3 4 

29.  É necessário retirar adornos (anéis, pulseiras, relógio), pois sob tais objetos podem 
acumular micro-organismos. 

1 2 3 4 



 

Apêndice 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (participante da 

pesquisa) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

           Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário (a), em uma 

pesquisa. Meu nome é Profª Dra Anaclara Ferreira Veiga Tipple, sou o pesquisador 

responsável e minha área de atuação é Controle de Infecções Relacionadas à 

Assistência a Saúde e Biossegurança. 

Após ler com atenção este documento ser esclarecido (a) sobre as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as 

folhas e ao final deste documento, que está em duas vias e também será assinado 

por mim, pesquisador, em todas as folhas, uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar 

em contato com o pesquisador responsável, Profª Dra Anaclara Ferreira Veiga 

Tipple, no telefone (62) 3289-6280 ramal 221. Em caso de dúvidas sobre os seus 

direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisada (CEP) do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3269-8338 e (62) 3269-8426 ou no endereço: 

primeira avenida S/N° Setor Leste Universitário, unidade de pesquisa clínica, 2° 

andar.  

 

Informações importantes que você precisa saber sobre a pesquisa 

 Titulo: A Higiene de Mãos entre Acadêmicos de Enfermagem; 

 Informações sobre a coordenadora: Professora Associada da Faculdade de 

Enfermagem – FEN da Universidade federal de Goiás - UFG, vice coordenadora 

do Programa de Pós-graduação da FEN/UFG, coordenadora do Núcleo de 



 

Estudos e Pesquisa de Enfermagem em Prevenção e Controle de Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde FEN/UFG e bolsista produtividade do CNPQ. 

 Objetivo geral da pesquisa é: avaliar o conhecimento, os aspectos conceituais e 

técnicos e a prática, bem como seus fatores condicionantes apresentados por 

acadêmicos de enfermagem ao longo da sua formação em relação à Higienização 

das Mãos. 

 Informamos que esta pesquisa não trabalhará com grupo controle ou placebo e 

não serão utilizados tratamentos e nem métodos alternativos para a sua 

realização. Para identificar o desempenho do graduando de enfermagem na 

realização da técnica de higienização das mãos será solicitado que o graduando 

realize a técnica de higienização das mãos com o uso de solução antisséptica 

com álcool a 70% cujo tempo médio de execução será de 30’. Caso consinta em 

participar após o esclarecimento de todas as suas dúvidas, solicitamos a gentileza 

em assinar o TCLE e garantimos o sigilo que assegura a sua privacidade quanto 

aos dados confidenciais envolvidos nesta pesquisa e o seu direito de se recusar a 

participar ou em retirar o consentimento com a exclusão dos seus dados da 

pesquisa, sem penalização alguma ou prejuízo.  

 Não haverá qualquer despesa para você decorrente da sua participação na 

pesquisa e nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação. A realização da técnica na presença de um pesquisador incorre ao 

risco de que se sinta constrangido ou desconfortável, informamos que você tem o 

direito de pleitear indenização em casos de danos decorrentes de sua 

participação na pesquisa. 

 Encaminharemos relatórios ao CEP HC/UFG, como forma de acompanhamento a 

este estudo. 

 O conhecimento obtido por meio do estudo fornecerá subsídios para a melhoria 

do ensino referente à higienização das mãos que deve priorizar a busca pela 

adesão nos momentos necessários e a execução da técnica correta, meios 

reconhecidos como efetivos para a redução da disseminação de micro-

organismos que podem resultar em ocasionar uma infecção relacionada á 

assistência à saúde. Ressaltamos ainda a possibilidade de os usuários dos 

serviços de saúde também serão beneficiados com o estudo ao serem assistidos 

futuramente por profissionais com uma formação mais sólida acerca dessa 

medida preventiva básica.  



 

 Garantimos que os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa e 

não serão armazenados para estudos futuros. 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Eu,____________________________________________________________,  

RG/CPF/n.o de matricula ____________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo A Higiene de Mãos entre Acadêmicos de Enfermagem, sob a responsabilidade da 

pesquisadora Prof° Dr. Anaclara Ferreira Veiga Tipple como sujeito voluntário. Fui devidamente 

informado e esclarecido pelo pesquisador ___________________________________ sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção do meu 

acompanhamento/assistência. 

 

Local: _______________________________________________ 

Goiânia, ____de__________de ________. 

Nome e assinatura do sujeito ou responsável: 

 

 

Nome e assinatura do pesquisador responsável: 

______________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do sujeito, 

em participar. 

Testemunhas (não ligada à equipe de pesquisadores): 

 

Nome:____________________________ ASS: ________________________ 

Nome:____________________________ ASS:______________________ 

 

 

 

 



 

Apêndice 5 – Check list da segunda etapa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

 

CHECK-LIST – DESEMPENHO TÉCNICO DE HM  

Aplicação aos acadêmicos  
individualmente após a solicitação da realização da técnica com álcool a 70%.  

 

                    Data: ____/____/____                                                                                        Coletador:___________ 
 
                     Ano acadêmico: _______ 
                     Nome (apenas iniciais): ________________   Data de nasc: ___/___/___ Sexo:____ 
 
 

A)  Condições das mãos 

      Presença de fômites (    ) Não 

       ___________________ (   ) retirou  (   ) Não retirou      ___________________ (   ) retirou  (   ) Não retirou 

       ___________________ (   ) retirou  (   ) Não retirou    ___________________ (   ) retirou  (   ) Não retirou 

      ___________________ (   ) retirou  (   ) Não retirou     ___________________ (   ) retirou  (   ) Não retirou 

       

           Unhas  

           (   ) Curtas              (   ) Longas 

           (   ) Naturais          Esmaltadas (   ) íntegro  (   ) Craquelado          (    ) Não foi possível observar  

 

B) Técnica utilizando álcool a 70% 

Tempo de fricção _____segundos 

Quantidade de álcool – número de acionamentos: _______ 

 

1. Friccionou palma com palma                                  (    ) Não          (   ) Sim 
 
2. Friccionou palma com dorso                                   (    ) Não          (   ) Direito          (   ) Esquerdo 
  
3. Friccionou interdigitais simultânea ao item 1      (    ) Não          (   ) Sim 
 
4. Friccionou interdigitais simultânea ao item 2      (    ) Não          (   ) Direito          (   ) Esquerdo 
 
5. Friccionou polpa digital                                               (    ) Não          (   ) Direita          (   ) Esquerda 
 
6. Friccionou articulação                                              (    ) Não          (   ) Direita          (   ) Esquerda 
 
7. Friccionou polegar                                                       (    ) Não          (   ) Direito          (   ) Esquerdo 
 
8. Friccionou punho                                                        (    ) Não          (   ) Direito          (   ) Esquerdo 
 
9. Deixou secar naturalmente                                       (    ) Não          (   ) Sim 
      
              Utilizou outro método de secagem?  (   ) Não    (   ) Sim Qual? _________________________ 

Observações: 

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________



 

Apêndice 6 – Check list da terceira etapa 
 
 
                                                                                                     ATITUDE – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                                                                                        INSTRUMENTO PARA OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPANTE                                                                        Código coletador: _____        

 
Data: ___/___/___ (DS: _____)      Nome (iniciais): ____________ DN: __/__/__  Sexo: (  )F   (  )M     InstituiçãO/Setor: ____________________ Turno: ____    Qtd de leitos/pct/enf: ________ 

Horário Início: _________ Horário Término: _________________ 

 
Condição das unhas:  (   )Curtas  (   )Longas                   (   )Naturais  / Esmaltadas (   )íntegro  (   )Craquelado   

 
Op Indicação – cinco 

momentos  
Atitude Recursos e insumos Técnica Cuidados na técnica Cuidados na técnica Observações 

 (  ) Antes cont. pcte 
(   ) Antes proc. Ass.  
 Q  _____________ 
(  ) Após cont. pcte 
(   ) Após cont.áreas 
(  ) Após exp. fluid. 
  Q:_____________ 

(   ) Hig. Simp. 
(   ) Fric. Antis. 
(   ) Hig. Antis. 
______________ 
(  ) Não realizou 
 
Tempo: ____s 
 

DISPONÍVEIS 
(  )Lavatório 
(  )Disp. sabão 
(  ) Sabão 
(  ) Disp. álcool 
(  ) Álcool 
(  ) Disp. de papel 
(  ) Papel toalha 
 
Onde:  
(   )no local  (  )próximo 

UTILIZADOS 
(  ) Álcool 
 
(  )Sabão 
(  )Papel 
 
 
 
 
 
 
 

(  ) Palma 
(  ) Dorso 
(  ) Interd. 
(  ) Articul. 
(  ) Polpas Dig. 
(  ) Polegares 
(  ) Punhos 
 
Seguiu técnica 
(   ) Sim 
(   ) Não 

Fechou a torneira com: 
(  ) Mãos 
(  ) Papel toalha 
(  ) Cotovelo 
(  ) NA 
 
Método de secagem: 
(  ) Naturalmente 
(  ) Outro: 

___________________ 

(   ) Sacudiu as mãos 

Adornos (  )S   (   )N 
Qual(is): ____________ 
Retirou: (   )S   (  ) N 
 
Qual(is): ____________ 
Retirou: (   )S   (  ) N 
 
Uso de luvas: (  )S  (  )N 
 
Isolamento: 
(  )Cont  (  )Got  (  )Aeros 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

  

 (  ) Antes cont. pcte 
(   ) Antes proc. Ass.  
 _______________ 
(  ) Após cont. pcte 
(   ) Após cont.áreas 
(  ) Após exp. fluid. 
   Q:____________ 

(   ) Hig. Simp. 
(   ) Fric. Antis. 
(   ) Hig. Antis. 
______________ 
(  ) Não realizou 
 
Tempo: ____s 
 

DISPONÍVEIS 
(  )Lavatório 
(  )Disp. sabão 
(  ) Sabão 
(  ) Disp. álcool 
(  ) Álcool 
(  ) Disp. de papel 
(  ) Papel toalha 
 
Onde:  
(   )no local  (  )próximo 

UTILIZADOS 
(  ) Álcool 
 
(  )Sabão 
(  )Papel 
 
 
 
 
 
 
 

(  ) Palma 
(  ) Dorso 
(  ) Interd. 
(  ) Articul. 
(  ) Polpas Dig. 
(  ) Polegares 
(  ) Punhos 
 
Seguiu técnica 
(   ) Sim 
(   ) Não 

Fechou a torneira com: 
(  ) Mãos 
(  ) Papel toalha 
(  ) NA 
 
Método de secagem: 
(  ) Naturalmente 
(  ) Outro: 

___________________ 

(   ) Sacudiu as mãos 

Adornos (  )S   (   )N 
Qual(is): ____________ 
Retirou: (   )S   (  ) N 
 
Qual(is): ____________ 
Retirou: (   )S   (  ) N 
 
Uso de luvas: (  )S  (  )N 
 
Isolamento: 
(  )Cont  (  )Got  (  )Aeros 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

  



 

ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer de aprovação do CEP HC-UFG 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo 2 – Parecer de aprovação do CEP PUC-Goiás 

 


