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1. RESUMO 

A Higienização das Mãos é uma prática obrigatória para os profissionais da 

saúde, pois reduz significativamente a transmissão de microrganismos, sendo 

considerada uma medida fundamental para prevenir a disseminação das infecções 

(LOCKS et al., 2011; CAETANO et al., 2011). O objetivo deste estudo é quantificar e 

comparar a carga microbiana presente nas mãos de profissionais de saúde que 

prestam assistência direta ao paciente, em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de 

dois hospitais da região da grande São Paulo. Observados os aspectos éticos, serão 

coletadas 20 amostras em cada um dos serviços, totalizando 40 amostras. O 

material a ser coletado será o da mão dominante destes profissionais, 

imediatamente antes de prestarem assistência, independentemente de terem ou não 

higienizado as mãos, justamente para que seja avaliada a carga microbiana com a 

qual o paciente entrará em contato. Em seguida, as amostras serão levadas até o 

laboratório de Microbiologia da Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN) – 

Unidade Santo André (SP), onde serão processadas no mesmo dia da coleta. Após 

a análise, o ideal a ser esperado seria o não crescimento de qualquer 

microorganismo, revelando a consciência que os profissionais da área da saúde 

deveriam ter em relação à importância da higienização das mãos. Porém, como 

sabe-se que esta é uma prática que vem sendo negligenciada pelos mesmos. Sendo 

assim, poderá ser encontrado um grande número de microrganismos nas mãos 

destes profissionais, demonstrando a importância da higienização correta das mãos 

como prática fundamental na prevenção e redução dos índices de infecções 

relacionadas à assistência à saúde. 

  

2. INTRODUÇÃO 

A portaria GM/MS nº 2.616, de 12 de maio de 1998 define Infecção Hospitalar 

(IH), atualmente chamada de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) 

como: “aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a 

internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou 

procedimentos hospitalares”.  

As mãos dos profissionais da saúde são consideradas os principais veículos 

de transmissão de infecções em ambiente hospitalar (LOCKS et al., 2011), devido a 

grande capacidade da pele de abrigar microrganismos (MARTINEZ et al., 2009). As 

mãos se tornam contaminadas na assistência a pacientes infectados ou após o 



contato com equipamentos e superfícies contaminadas (CUSTODIO et al., 2009). 

Com a falta ou a inadequada higienização das mãos dos profissionais, esses 

microrganismos são facilmente transferidos aos pacientes por contato direto e/ou 

indireto (quando se dá através de objetos e instrumento) (MARTINEZ et al., 2009; 

CAETANO et al., 2011). 

A higienização das mãos é uma prática obrigatória para os profissionais da 

saúde, pois reduz significativamente a transmissão de microrganismos, sendo 

considerada uma medida fundamental para prevenir a disseminação das infecções 

em ambiente hospitalar (LOCKS et al., 2011; CAETANO et al., 2011). Apesar dos 

seus benefícios, ainda é insatisfatória a adesão dos profissionais de saúde à essa 

prática (PINTO; BAPTISTA, 2010), o que se deve a alguns fatores como ausência 

de recursos adequados próximos aos pacientes e aos profissionais e falta de tempo 

dos profissionais. 

 

3. OBJETIVO  

O objetivo deste estudo é quantificar e comparar a carga microbiana presente 

nas mãos de profissionais que prestam assistência direta ao paciente, em Unidades 

de Terapia Intensiva de dois serviços de saúde da região da grande São Paulo. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa, será coletado com um swab, material da 

mão dominante de 20 profissionais de cada hospital, imediatamente antes de 

prestarem assistência, independentemente de terem ou não higienizado as mãos. 

Em seguida, os swabs serão acondicionados em tubo estéril e transportados até o 

laboratório de Microbiologia da UNIAN Santo André, onde as amostras serão 

processadas, incubadas e analisadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Esta pesquisa está sendo submetida à aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Anhanguera Educacional, em conformidade com a resolução n. 466, de 

12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

Os profissionais das unidades de saúde que aceitarem participar do estudo 

deverão preencher o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que 



explica os objetivos, a finalidade e a relevância da temática da pesquisa. Somente 

em seguida, os dados poderão ser coletados, de acordo com a metodologia descrita 

anteriormente. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

O ideal a ser esperado seria o não crescimento de qualquer microorganismo 

da flora transitória, demonstrando a efetividade da higienização das mãos. Porém, 

como esta é uma prática que vem sendo negligenciada por muitos profissionais da 

área da saúde, poderá ser encontrado um grande número de microorganismos nas 

mãos dos profissionais colaboradores dos hospitais, em especial daquele em que a 

taxa de IRAS estiver mais elevada. Este tipo de resultado indicará a necessidade de 

se investir em estratégias de treinamento para aumentar a adesão à técnica de 

higienização das mãos enfatizando sua importância para a assistência. 
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