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RESUMO 

As infecções mostram-se como uma das grandes dificuldades da saúde pública. Com 
isso usuários dos serviços de saúde sofrem grandes riscos quando submetidos a 
procedimentos terapêuticos e de diagnóstico. De maneira especial, as infecções 
hospitalares (IH), têm despertado grande preocupação nos profissionais de saúde 
atuantes nos centros cirúrgicos (CC). Os enfermeiros de CC deveriam reconhecer a 
importância da prevenção das IH, de maneira especial, no CC, da infecção de sítio 
cirúrgico (ISC), através da implementação de medidas que fossem da competência da 
enfermagem. Sendo assim, este estudo teve como objetivo geral conhecer mais sobre a 
higienização das mãos, como forma de prevenção da IH nos centros cirúrgicos. Para 
tanto foi realizado uma revisão narrativa da literatura, a qual foi conduzida de junho de 
2014 a abril de 2015, utilizando 2 livros, 4 documentos oficiais e 9 artigos científicos. Os 
referenciais utilizados foram aqueles disponíveis no acervo da bilbilioteca da Universidade 
de Franca (UNIFRAN), documentos oficiais da  Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), Associação Paulista de Estudos e 
Controle da Infecção Hospitalar (APECIH), e também artigos científicos disponibilizados 
na base de dados Scientific Eletronic Library online (Scielo) e Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Os resultados da revisão apontaram que não 
é de hoje que vários autores vem salientando que a higienização das mãos seria uma 
medida indispensavél para diminuir e controlar as IH. Em um centro cirúrgico os riscos 
dessas infecções aumentam ainda mais, pois há um contado muito próximo com a ferida 
operatória. Porém, a correta higienização das mãos poderá reduzir significativamente 
essas infecções. Conclui-se diante de todos os referenciais estudados, que a medida 
mais simples e eficaz no combate às IH continua sendo a higienização das mãos. 
 
Palavras chaves: enfermagem perioperatória; enfermagem de centro cirúrgico; infecção 

hospitalar; higienização das mãos.  

 
ABSTRACT 

The infections shows as one of the biggest difficulties of the public health. Thus, users of 
health services suffer big risks when undergoing therapeutic and diagnostic procedures. In 
the especial way, hospital infections (HI), has aroused great concern of health 
professionals working in the operating room (OR). The nurses of the OR must recognize 
the importance of prevention of IH, especially in (OR), the surgical site infection (SSI), 
through the implementation of measures falling within the competence of nursing. Thus, 
this study had as general objective learn more about hand hygiene as a way of prevention 
of IH in the operating room, for this was made  a narrative review of the literature, which 
was conducted June 2014 to April 2015, using 2 books, 4 official documents and 9 
scientific articles. The references used were those available in the library collection of 
UNIFRAN (University of Franca), official documents of ANVISA (National Health 
Surveillance Agency) CVE (Epidemiological Surveillance Center), APECIH (Paulista 
Association of Studies and Control of Hospital Infection), and also scientific articles 
available in SciELO database (Scientific Electronic Library Online) and Lilacs (.Latin 
American and Caribbean Health Sciences) The results of the review indicate that it is not 
from today that several authors has  shown that hand hygiene is an essential measure to 
reduce and control the IH. In the operating room the risks of these infections increase 
because there is a very close contact with the operatory wound. However, the correct 
hand hygiene can significantly reduce these infections. It is concluded before all 



 
 
 

references studied, that there is no more simple and effective measure in combating IH 
than hand hygiene. 

 
Key words: perioperative nursing; operating room nurses; hospital infections; hand 

hygiene. 
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Introdução 

Tanto no Brasil, quanto em outros países, as infecções mostram-se como uma das 

grandes dificuldades da saúde pública. Com isso, usuários dos serviços de saúde sofrem 

grandes riscos quando submetidos a procedimentos terapêuticos e de diagnóstico (1,2). 

No entanto, algumas medidas simples podem ser adotadas para que se possa 

prevenir as infecções, diminuindo assim tais riscos ao paciente. Dentre tais medidas a 

higienização das mãos é com certeza uma das mais simples e eficaz contra as infecções 

(3,4). 

Dentre as infecções, aquelas chamadas de infecções hospitalares (IH), quando são 

relacionadas diretamente a procedimentos hospitalares e internação do paciente, e 

também as infecções relacionadas a assistência a saúde (IRAS), que são relacionadas a 

cuidados domiciliares e procedimentos realizados em ambulatórios, ocupam destaque, e 

têm somado esforços de todos os profissionais da saúde no sentido de sua prevenção (5). 

De maneira especial, as IH, foco deste estudo, têm despertado nos profissionais de 

saúde atuantes nos centros cirúrgicos (CC), grande preocupação, dado a sua magnitude, 

custos e consequências desastrosas para os pacientes acometidos. Salienta-se que esta 

infecção quando está relacionada a procedimentos cirúrgicos, recebe o nome de infecção 

de sítio cirúrgico (ISC) (3). 

Quando um paciente entra em um CC, por mais tenso e amedrontado que ele se 

encontre, vai para a cirurgia com a esperança de que algo melhor acontecerá após sua 

saída deste local, esperança vivenciada tanto por parte dele, e também por seus 

familiares quando o mesmo não pode responder por si. Sendo assim, espera-se que o 

paciente saia do procedimento sem sequelas, ou intercorrências, como uma ISC por 

exemplo (1,3). 

Pensando neste sentido, os enfermeiros de centro cirúrgico deveriam reconhecer a 

importância da prevenção das IH, de maneira especial, no CC, da ISC, através da 

implementação de medidas que sejam de competência da enfermagem. Nesse sentido, a 

higienização correta das mãos,vêm se mostrando como a ferramenta mais eficaz, efetiva 

e de baixo custo (1). 

Ao se falar em higienização das mãos, seria de suma importância que se 

observasse a frequência com que se tem o contato com o paciente, e como ocorre esse 

contato. Em um CC, a higienização das mãos é imprescindível, tendo em vista que há um 

contado direto com a ferida operatória, o que acarreta um maior risco de que se 

desenvolva uma ISC. (2,3). 

Diante do exposto, surgiu o interesse de aprofundarmos os conhecimentos acerca 
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da higienização das mãos. Um procedimento tão simples, mas de tamanha eficência e 

impacto no controle das IH, de maneira especial na ISC. 

Sendo assim, este estudo teve como objetivo geral conhecer mais sobre a 

higienização das mãos, como forma de prevenção da IH nos centros cirúrgicos.  

 

Material e métodos 

Foi realizado uma revisão narrativa da literatura, a qual foi conduzida de junho de 

2014 a abril de 2015, utilizando livros e trabalhos de conclusão de curso, disponíveis no 

acervo da bilbilioteca da Universidade de Franca (UNIFRAN), documentos oficiais da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária(ANVISA), Centro de Vigilância 

Epidemiológica(CVE), Associação Paulista de Estudos e Controle da Infecção Hospitalar 

(APECIH), e também artigos científicos disponibilizados na base de dados Scientific 

Eletronic Library online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (Lilacs). 

Os Descritores Controlados em Ciências da Saúde (Decs) utilizados para a busca 

foram: enfermagem perioperatória; enfermagem de centro cirúrgico; infecção hospitalar; 

higienização das mãos.  

Os critérios para seleção dos livros, documentos oficiais e artigos foram: 

publicações em língua portuguesa, disponíveis na íntegra, ano de publicação entre os 

anos de 1999 e 2014. Excetua-se destes critérios o Guideline for Prevention of Surgical 

Site Infection, documento oficial do  Centro de Controle de Doenças(CDC), o qual foi 

submetido a tradução para sua utilização. 

Após aplicação dos critérios de inclusão, foram selecionados 2 livros, 4 

documentos oficiais, e 9 artigos científicos. 

 

Revisão da literatura 

Ao longo dos anos, vários autores vem ressaltando a importância da lavagem das 

mãos nos serviços de saúde, porém, observamos que ainda hoje, após mais de 150 anos 

que o pioneiro na prevenção das IH, Ignaz Philipp Semmelweis, descobriu que um ato tão 

singelo como de lavar as mãos, e logo depois emergí-las em uma solução clorada, 

reduzia o número de mortes das parturientes pela febre puerperal, não há, no entanto, 

uma plena aceitação e adesão da técnica, hoje chamada de higienização das mãos, pela 

maioria dos profissionais de saúde (2,3,4,5). 

Alguns cientistas foram importantes para o conhecimento que se tem na atualidade 

sobre as IH: Pauster, responsável pela teoria microbiana da fermentação, Anton Vam 
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Leeuwenhoek que descobriu as bactérias e fungos, e Lister que relatou a primeira técnica 

de assepsia, são alguns deles (2,4,6). 

Na enfermagem quando se trata de IH não se pode deixar de destacar a 

precursora da enfermagem moderna, Florence Nightingale, que em 1854, foi para a 

guerra da Criméia na objetividade de prestar uma assistência de melhor qualidade aos 

doentes. Florence propôs medidas para organizar as enfermarias dos hospitais, 

mostrando a importância da higiene pessoal e do ambiente onde encontravam-se os 

pacientes. Com essas medidas, ela conseguiu diminuir as taxas de infecções, e na 

mesma proporção diminuir a mortalidade dos soldados, mostrando então a importância 

dos cuidados com higiene e outras condições de saneamento para uma boa assistência 

ao paciente (1,5). 

Nas décadas de 70 e 80 do século passado, foram publicados guias para a prática 

de lavagem das mãos em hospitais, pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta 

(CDC) (5). 

No ano de 2002, o mesmo CDC publicou o “Guia para higiene das mãos em 

serviços de assistência a saúde”. Neste guia ocorreram mudanças no termo lavagem das 

mãos, o qual foi alterado para higienização das mãos, que inclui não somente a lavagem 

das mãos, mais também a fricção de solucões a base de álcool nas mãos como forma de 

higienizá-las quando não existisse sujidade aparente (5). 

Hoje em dia, com as várias tecnologias desenvolvidas, e após vários estudos 

importantes que foram realizados, não há dúvida da importância de que se tem a 

higienização das mãos (7). 

Apesar de toda essa tecnologia existente há uma grande dificuldade ainda em 

relação ao ajuste das técnicas de higienização das mãos, bem como à adesão desta 

prática pelos profissionais de saúde. Neste sentido seria essencial entendermos como 

ocorre a disseminação de doenças pelos profissionais de saúde, através de suas mãos, 

por meio da microbiota residente e da microbiota transitória (7). 

A microbiota residente é aquela que vive em simbiose com nossa pele, vivendo nas 

camadas mais profundas, composta por stafilococos coagulases, micrococos e as 

corinebactérias. Estas não são retiradas facilmente pela higienização simples das mãos. 

Já a microbiota transitória é aquela adquirida no dia a dia e que seria eliminada pela 

higienização das mãos de forma adequada, sendo ela na maioria das vezes responsavél 

pelas infecções, pois pode ser transmitida mais facilmente de uma pessoa para outra no 

contato pele a pele (contato direto) ou por contado profissinal-fomites que logo após 

poderá  transferir esses patógenos para um outro paciente (contato indireto) (2,5,6,7). 
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A higienização das mãos tem se mostrado de extrema importância para o controle 

das IH, de maneira especial da ISC. As IH são na atualidade um grande problema de 

saúde pública em todo o mundo, sendo consideradas ISC aquelas adiquiridas até 30 dias 

após o ato cirúrgico ou até um ano quando ocorrer implante de próteses. As ISC são 

também a segunda mais incidente entre as IH, ficando atrás somente das infecções de 

trato urinário (ITU), pode ser dividida em infecção incisinal superficial, sendo aquela que 

acomete apenas pele e tecido subcutâneo, infecção incisional profunda que poderá 

acometer fáscia e tecidos musculares, e infecções de orgãos e cavidades, que como o 

nome já diz acomete orgãos e cavidades (8,9,10). 

A ISC além de gerar grandes transtornos aos pacientes e familiares também 

aumenta os custos de internação, tanto pela necessidade de uso de antibióticos, como 

também pelo aumento do tempo de hospitalização, que aumenta em média de 7 a 10 dias 

a mais do que seria necessário (8,10). 

Varios são os fatores responsavéis pela incidência das ISCs,(obsidade, idade, tipo 

de patógeno, desnutrição, quebra de técnica dentre outros) no entanto com medidas 

preventivas simples como a higinização das mãos de forma correta poderia minimizar 

todos esses prejuízos aqui citados (8,10). 

Já não é de hoje que vários autores vêm salientando que a lavagem das mãos 

seria uma medida indispensavél para diminuir e controlar as IH e IRAS. Em um centro 

cirúrgico os riscos dessas infecções aumentam ainda mais, pois há um contado muito 

próximo com a ferida operatória. Porém, infelizmente a prática de higienização das mãos 

é muito abaixo do esperado no CC, fazendo com que os índices de IH se elevem acima 

dos níveis aceitáveis (11). 

Com isso, medidas como a abordagem teórica na formação dos profissionais de 

saúde acerca da importância da higienização das mãos, bem como a atualização dos que 

já atuam na área seria de extrema importância. A liderança efetiva também aumenta a 

adesão dos profissionais à higienização das mãos, a área física do local de trabalho, 

quando essa se encontra inadequada, pode fazer com que a adesão a higienização das 

mãos diminua ainda mais (2,11,12). 

Um fator importante, e que deveria ser observado é o tempo gasto pelo profissinal 

de saúde para a higienização das mãos, por isso seria de extrema necessidade que os 

suprimentos usados para a higienização fossem de fácil acesso, o que reforçaria a 

importância de uma aréa física adequada (5). 

Segundo alguns Manuais Oficiais, como da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), e da Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção 
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Hospitalar (APECIH), as mãos deveriam ser lavadas sempre que apresentarem sujidades 

visíveis, antes e após o contato com o paciente, depois de contado direto com fluidos 

corpóreos, ao retirar luvas e ao calçar luvas estéreis, antes e após ir ao banheiro, antes 

de realizar procedimentos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico e ao mudar de 

um sítio cirúrgico para outro durante o cuidado com o paciente (5,6,13). 

Já a higienização das mãos com produtos de base alcoólica por fricção, poderia ser 

realizada na ausência de sujidade aperente usando-se a mesma técnica da higienização 

das mãos, respeitando sempre as informações dos fornecedores sobre a quantidade de 

produto necessária para a realização da técnica (6,13). 

As técnicas utilizadas para a higienização das mãos poderiam ser diferentes de 

acordo com a necessidade e procedimentos realizados (higienização simples e 

escovação cirúrgica, por exemplo) sendo que indiferente da técnica realizada, um cuidado 

importante seria a realização da retirada de adornos antes da realização das mesmas (5). 

A técnica de higienização simples das mãos, consistiria na remoção da microbiota 

transitória da pele, assim como o suor, oleosidade, e células desvitalizadas da pele. O 

procedimento deveria ter uma duração entre 40 e 60 segundos e seguir os seguintes 

passos (6). 

A abrir a torneira, e molhar as mãos; aplicar sabonete líquido em quantidade 

suficiente para cobrir toda a superfície de ambas as mãos; friccionar as palmas das mãos 

entre si; friccionar a palma da mão direita sobre o dorso da mão esquerda, repetindo o 

procedimento com a mão esquerda sobre a mão direita; friccionar os espaços interdigitais 

entrelaçando os dedos; esfregar o dorso dos dedos em movimentos de vai e vem com as 

mãos em concha; esfregar os polegares, um de cada vez, com movimentos circulares; 

friccionar as unhas da mão direita sobre a palma da mão esquerda em movimentos 

circulares, repetindo o movimento com as unhas da mão esquerda sobre a palma da mão 

direita; esfregar ambos os punhos em movimentos circulares; enxaguar as mãos em 

sentido das pontas dos dedos para o cotovelo; secar as mãos com papel toalha, sem 

tocar em outras superficies; caso a torneira seja de acionamento manual, usar papel 

toalha para que não ocorra o contato com a torneira (6). 

Já a técnica de higienização antisséptica das mãos tem a finalidade de reduzir a 

carga microbiana das mãos, com auxilio de anti-sépticos (PVPI, ou clorexedina), a técnica 

utilizada é basicamente a mesma anteriormente descrita, diferenciando-se pelo fato que 

aplica-se uma solução anti-séptica nas mãos fazendo os passos da lavagem das mãos, 

porém não sendo feito o enxague do produto que será friccionado nas mãos até que a 

solução seque sobre as mesmas. É importante lembrar que essa técnica só pode ser 
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usada na ausência de sujidade aparente nas mãos (1,5,6,13). 

A antissepsia cirúrgica das mãos tem como finalidade reduzir a microbiota 

residente, além de eliminar a microbiota transitória da pele. É essencial na prevenção de 

ISC (13). 

Deveria utilizar para essa técnica escovas impregnadas de anti-sépticos (PVPI ou 

Clorexedina), com cerdas macias para que não ocorra a traumatização da pele, vale 

ressaltar que as cerdas somente deveriam ser utilizadas nas unhas, leitos ungueais e 

subungueais. O procedimento deve durar em torno de 3 a 5 minutos na primeira cirurgia e 

posteriomente de 2 a 3 minutos nas cirurgias subsequentes. É desnecessário o 

prolongamento da escovação que deve seguir os seguintes passos (13). 

Deve-se molhar as mãos, antebraços e cotovelos; espalhar o antisséptico nas 

mãos, cotovelos e antebraços; com as cerdas da escova, limpar as unhas; com a esponja 

da escova friccionar as mãos e antebraços, sempre das pontas dos dedos para o sentido 

do cotovelo, não usando as cerdas da escova e respeitando o tempo necessário, 

observando sempre os espaços interdigitais; enxaguar as mãos em água corrente, 

sempre dos sentidos das mãos para os cotovelos e mantendo sempre as mãos acima dos 

mesmos; enxugar as mãos com compressas estéreis, iniciando se das mãos para o 

cotovelo utilizando cada parte ou lado da compressa para cada região das mãos e 

antebraços (1,6,13). 

Caberia ao enfermeiro, indiferente da técnica utilizada, estar sempre atualizado e 

vigilante, para que a mesma seja realizada de forma correta, no sentido de ao menos não 

prejudicar o paciente que ali se encontra, pois mesmo com fortes evidencias de que a 

higienização correta das mãos consiste em uma das medidas mais importantes para 

reduzir a transmissão cruzada de microrganismos e diminuir taxas de IH. Estudos 

apontam que sua adesão ainda está muito abaixo do ideal, variando entre 5% e 81%, 

sendo em media 40% (1,3,5). 

Um estudo realizado em um CC de um hospital de ensino de Goiânia, apontou que 

a adesão foi ainda mais inferior, chegando a uma taxa menor que 3% quando o paciente 

deixa a sala operatória e é levado a sala de racuperação pós anestésica.O  que confima a 

grande importância de se criar meios para aumentar as taxas de adesão a higienização 

das mãos, que poderia ser feito através de campanhas e também usando da educação 

continuada dentro dos hospitais (5,14). 

Os serviços de saúde têm lançado mão de inúmeros mecanismos, dos mais 

simples ao mais complexo, para promover uma maior adesão à lavagem das mãos, não 

só no sentido de diminuir e prevenir a infecção hospitalar e diminuir custos com 
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tratamentos, diminuir o tempo de internação, diminuir mortalidade, mas também, no 

sentido de implementar compromisso assumido por todo profissional de saúde com a 

preservação e recuperação da vida humana (15). 

 

Conclusão 

Conclui-se diante de todos os referenciais estudados, que a medida mais simples e 

eficaz no combate às IH, e de maneira especial a ISC, continua sendo a higienização das 

mãos. 

A higienização das mãos, quando realizada de forma correta poderá trazer grandes 

benefícios ao paciente, sendo que a negligência dos profissionais sobre esta, poderá 

também acarretar prejuizos tanto aos pacientes e seus familiares como também para a 

instituição ao qual o paciente está vinculado. Sendo que esses prejuizos poderão ser 

tanto físicos e psicológicos, quanto financeiros. 

Frente a tudo que foi exposto percebe-se o quão importante seria o papel do 

enfermeiro, cuidando para que a higienização das mãos fosse aceita e realizada 

corretamente por todos profissionais da saúde e ficando responsável pela vigilância da 

adesão por todos os envolvidos no processo de cuidar. 

Finalmente, salienta-se que no CC a higienização se mostrou importante 

ferramenta de redução das taxas de ISC. considera-se também, que competeria ao 

enfermeiro treinar e capacitar a equipe multiprofissional para a adesão a higinização das 

mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
8 

 

Referências 

 
(1) Andrade OMB. Perspectiva dos profissionais de saúde sobre a prática de higienização 
das mãos. Viseu, Portugal [periódico da internet]. 2013 [citado 05 abr 2014]:21. Disponível 
em: http://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/1981/1/andrade%2c% 20otilia% 20maria% 
20 bastos%20-% 20disserta%c3%a7%c3%a3o%20mestrado.pdf. 
 
(2) Oliveira LM, Alcântara SSG, Ribeiro JC. Adesão Multi-profissional a lavagem das 
mãos dos profissionais de saúde de um pronto socorro de referência da cidade de 
Franca-SP. [periódico da internet]. 2009 [citado 15 mar 2014]:2-6.Disponível em: 
http://201.85.23.88:8080/pergamumweb/vinculos/tcc/t116413.pdf. 
 
(3) Possari JF. Centro cirúrgico: planejamento, organizaçãoe gestão. 5º ed. São Paulo-
SP: Iátria; 2012. p. 26. 
 
(4) Neves ZCP, Tipple AFV, Souza ACS, Pereira MS, Melo DS, Ferreira LR. Higienização 
das mãos: o impacto de estratégias de incentivo à adesão entre profissionais de saúde de 
uma unidade de terapia intensiva neonatal. Goiânia-GO. [periódico da internet]. 2006 
[citado 18 mar. 2014];14(4). Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14 n4/pt_v14 
n4a 12.pdf. 
 
(5) Agência nacional de vigilância sanitária – ANVISA. Segurança do paciente 
higienização das mãos, Brasil [homepage na internet]. 2014 [citado 22 abr 2014]. 
Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf. 
 
(6) Associação Paulista de estudos e controle de infecção hospitalar - APECIH. Guia de 
higiene de mãos em serviços de assistência à saúde. São Paulo: APECIH; 2014. p. 3-9,  
61-64. 
 
(7) Santos AAM. higienização das mãos no controle das infecções em serviços de saúde. 
[periódico da internet]. 2014 [citado 2 nov 2014]. Disponível em: http://www.anvisa. gov.br/ 
servicosaude/controle/higienizacao_mao.pdf. p 2-3-4. 
 
(8) Poveda VB, Galvão CM, Hayashida M. Análise dos fatores de risco relacionados à 
incidência de infecção do sítio cirúrgico em gastrocirurgias. Rev Esc Enferm USP. 
[periódico da internet]. 2003 [citado 2 nov 2014];37(1):81-9. Disponível em: http://www. 
scielo.br/pdf/reeusp/ v37n1/10.pdf. 
 
(9) Mangram AJ. Guideline for prevention of surgical site infection. Infection Control & 
Hospital Epidemiology, 1999;10(4):247-80. 
 
(10) Oliveira AC, Martins MA, Martinho GH, Clemente WT, Lacerda RA. Estudo compa 
rativo de infecção de sitio cirúrgico durante e após internação. Rev Saúde Pública 
[periódico da internet]. 2014 [citado 2 nov 2014];2002;36(6):717-22. Disponível em: 
http://www.scielosp.org/pdf/rsp/ v36n6/ 13526.pdf 
 
(11) Prado MF, Hartman TPS, Filho LAT. Acessibilidade da estrutura física hospitalar para 
a prática da higienização das mãos. Esc Anna Nery. [periódico da internet]. 2013 [citado 2 
nov 2014];17 (2):220-26. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. php?script=sci_ 
arttext&pid=S14148 1452013000200003. 
 
 

http://201.85.23.88:8080/pergamumweb/vinculos/tcc/T116413.pdf
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf


 
9 

 

(12) Oliveira AC, Paula AO. Monitoração da adesão à higienização das mãos: uma 
revisão de literatura. Acta Paul Enferm. [periódico da internet]. 2011 [citado 2 nov 2014]; 
24(3):407-13. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ape/v24n3/16.pdf. 
 
(13) Ferreira AS, Varkulja VS. Manual para implantação do projeto: mãos limpas são 
mãos seguras. [manual na internet]. 2014 [citado 8 nov 2014]. Disponível em: http://www. 
cve. saude.sp.gov.br/htm/ih/pdf/proj_manual_implant.pdf. 
 
(14) Barreto RASS, Rocha LO, Souza ACS, Tipple ACFV, Suzuki K, Bisinoto AS. 
Higienização das mãos: a adesão entre os profissionais de enfermagem da sala de 
recuperação pós-anestésica Rev Eletr Inter [periódico da internet] 2014 [citado abr 
2015];11(2):334-40. Disponível em: http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n2/v11n2a14.htm. p 
336 
 
(15) Bellusse GC. Higienização das mãos como método de controle de infecção 
hospitalar: prevenção e controle de infecções em serviços de saúde. Franca: Unifran, 
2008. p. 46.  


