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1 RESUMO 
As mãos são consideradas as principais ferramentas de execução de tarefas, por 

serem essenciais em quase todas as atividades do dia a dia. Mesmo assim, recebem 
pouca atenção, se tornando uma fonte disseminadora de micro-organismos, dentre eles 
os patógenos para o ser humano, como o gênero Staphylococcus, que abrange as 
espécies Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis, importantes na 
microbiota das mãos. Estudos têm demonstrado que a falta de adesão à técnica de 
lavagem de mãos é devida aos danos causados na pele pelos produtos utilizados na sua 
higienização. Muitos profissionais aderem à técnica, mas não a utilizam de maneira 
adequada, gerando maior disseminação de doenças. Com isso, o objetivo do estudo é 
avaliar e comparar diferentes produtos na higienização das mãos para, assim, aprimorar 
a adesão de profissionais da área de saúde e de manipulação de alimentos, evitando 
disseminar micro-organismos, principalmente patógenos, que provocam danos à saúde 
e propor técnicas mais eficazes. Os resultados parciais obtidos constatam a baixa 
eficiência da lavagem de mãos tanto da forma convencional como da alternativa testada, 
evidenciando a necessidade de técnicas mais eficazes. 
 
2 INTRODUÇÃO  

Com a introdução das práticas de higienização das mãos, a redução imediata da 
microbiota transitória das mãos tem sido discutida. Desde então, estudos sobre a 
transmissão de micro-organismos, tendo as mãos dos profissionais como carreadoras 
são frequentes. Atualmente, considera-se que a higienização das mãos reduz a 
transmissão de patógenos e, sobretudo, a incidência de infecções relacionadas ao cuidar 
em saúde (IRCS), sendo considerada uma medida simples e importante (WHO, 2009). 

A OMS identificou o risco de adquirir uma infecção associada aos cuidados de 
saúde como sendo universal (WHO, 2009). Desde 1846, uma medida simples, a 
higienização apropriada das mãos, é considerada a mais importante para reduzir a 
transmissão de infecções (WIDMER et al., 2007; ALBERT; CONDIE, 1981). 

 
3 OBJETIVOS 
3.1 Objetivo geral 

Avaliar comparativamente métodos de lavagem de mãos convencionais 
utilizados por profissionais da área de saúde e manipuladores de alimentos, bem 
como métodos alternativos que possam apresentar resultados mais eficazes. 



3.2 Objetivos específicos 
- Avaliar a eficácia de métodos de lavagem de mãos, utilizando técnicas 

convencionais, com o uso de sabão, degermante (PVPI), álcool e água ozonizada. 
- Avaliar a eficácia de métodos de lavagem de mãos, utilizando técnicas 

diferenciadas. 
 

4 METODOLOGIA 
4.1 Local de execução 

O local de execução do projeto será o Laboratório de Microbiologia de Alimentos, 
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Alfenas- MG. 

A lavagem de mãos será realizada com voluntários da respectiva Universidade, 
após seu consentimento em participar da pesquisa. 

 
4.2 Tratamentos propostos 

A lavagem das mãos será realizada, utilizando os seguintes tratamentos: (1) 
somente água, (2) água e sabão líquido, (3) água e sabão, seguido de antissepsia 
com álcool 70ºGL, (4) somente álcool 70ºGL, (5) água e PVPI, (6) água ozonizada, 
(7), água ozonizada e sabão, e (8) água e clorexidina. 

Serão coletadas amostras das mãos dos voluntários antes (mãos sujas) e após 
a lavagem das mesmas (mãos limpas), como proposto acima.  

Para isso, serão utilizados swabs estéreis secos que serão friccionados na pele 
da palma da mão não dominante, espaços interdigitais e em volta e sob as unhas. O 
mesmo swab será mergulhado em salina estéril e, após homogeneização e retirada 
do excesso de líquido, será novamente friccionado na mesma mão e da mesma forma, 
para uma coleta mais confiável. Em seguida, este será mergulhado na mesma solução 
salina e homogeneizado em agitador tipo vortex. 

Após a lavagem das mãos com os tratamentos descritos acima, será realizado 
o mesmo procedimento para a coleta da amostra na mão dominante. 

As suspensões obtidas (antes e após lavagem) e suas diluições serão 
utilizadas para a contagem de aeróbios mesófilos, pela técnica do pour plate, segundo 
Silva (2001), e também a contagem de estafilococos, utilizando o ágar manitol 
salgado. Os inóculos serão feitos em triplicata. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer nº 
975.787 e CAAE 42134814.8.0000.5142. 



5 DESENVOLVIMENTO 
Mesmo bem executada, a lavagem de mãos feita com as técnicas difundidas 

atualmente não garante a condição adequada para manipuladores de alimentos e 
profissionais de alimentos. Assim, este trabalho propõe métodos alternativos de 
lavagem de mãos, comparando diversos produtos utilizados de forma rotineira. 
 
6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados obtidos até o momento demonstram que a eficácia da lavagem de 
mãos não atende a real necessidade para os profissionais de saúde e manipuladores de 
alimentos, com a metodologia convencional. Faz-se necessário a procura de alternativas 
quanto à escolha dos produtos utilizados, bem como da metodologia da lavagem de 
mãos. Nas tabelas abaixo é possível observar os dados preliminares obtidos. 

 
Tabela 1. Quantificação de aeróbios mesófilos (A) e de Staphylococcus sp (B) antes 
e após lavagens de mãos com diferentes produtos, realizadas de modo convencional 
e alternativo. 

   
AA-água; AS-água e sabão; SE-água, sabão e álcool; EE-álcool; CL-clorexidina; PV-PVPI; OZ-água 
ozonizada; OS-água ozonizada e sabão. 
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