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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A Organização Mundial de Saúde (OMS)
tem dedicado esforços à elaboração de diretrizes e estratégias de implantação de medidas visando à
adesão de profissionais de saúde às práticas de higienização das mãos. A iniciativa está direcionada
para serviços de saúde, envolvendo os profissionais, os pacientes e a comunidade em geral, com o
objetivo de reduzir riscos inerentes a infecções relacionadas à assistência à saúde. Assim como os
profissionais, os pacientes também são expostos a riscos durante a assistência, sendo as infecções
decorrentes desta um grave problema de saúde pública. As infecções relacionadas à assistência à
saúde (IRAS) podem aumentar a resistência aos antibióticos, prolongar a hospitalização, elevar os
custos para o sistema de saúde, paciente e familiar, e ainda causar óbitos. As mãos são estruturas
corporais muito utilizadas no contato direto com o paciente, com alimentos, resíduos e outros,
sendo o principal meio de transmissão de microrganismos. Dessa forma, a não adesão à lavagem
das mãos compromete a qualidade e segurança da assistência prestada. Para que haja a ruptura dessa
cadeia de transmissão é necessária a adoção de normas básicas de higiene nos ambientes hospitalar,
escolar e residencial, sendo a higienização das mãos a de maior impacto. O objetivo desta atividade
prática supervisionada (APS) foi identificar o crescimento microbiano pré e pós higienização nas
mãos das autoras deste trabalho, as quais atuam em setores da área da saúde. METODOLOGIA: A
coleta foi realizada em diferentes instituições da rede pública e privada da cidade de Caxias do Sul
pressionando as digitais de cada participante em meio ágar-nutriente utilizando-se de técnica
adequada para abertura da placa de Petri afim de evitar contaminação cruzada. A primeira coleta foi
feita no início do turno do trabalho sem a higienização das mãos, com o indicador e o polegar
esquerdos. A segunda coleta foi realizada a partir do indicador e polegar direitos após higienização
das mãos, a qual foi feita com água e detergente iniciando pela palma da mão, passando para o
Caxias do Sul – RS, de 30 de setembro a 03 de outubro de 2019

829
VII Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG & V Salão de Extensão

dorso, espaço entre os dedos, polegar, articulações, punho, unhas e finalmente extremidades dos
dedos. Ao final do turno de trabalho foi realizada nova coleta repetindo os procedimentos descritos
acima. Finda a coleta, fechou-se a placa de Petri, a qual foi colocada na estufa em temperatura de 37
graus para a incubação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram observadas colônias de
crescimento em todas as placas, para as três participantes do estudo. As colônias observadas no
crescimento (pré e pós higienização) variaram de médias a grandes (2,5 a 5mm de diâmetro) e
apresentaram formas circulares (66,7%), rizoides (8,3%), filamentosas (8,3%) e irregulares
(16,7%). A elevação de todas as colônias era convexa e a estrutura era lisa em 75,1% das colônias,
filamentosa em 8,3%, rugosa em 8,3% e ondulada em outros 8,3%. Ainda, 66,7% das colônias eram
translúcidas e 33,3% opacas; e 92,7% apresentavam alguma pigmentação enquanto 8,3% eram
incolores. Embora outros estudos sejam importantes para validação desses dados, há indicativos que
a lavagem com detergente pode não ser totalmente efetiva para a eliminação de microrganismos na
mão dos trabalhadores da área da saúde. No entanto, deve-se ressaltar a limitação do estudo que se
refere à possibilidade de contaminação cruzada devido a prática de coleta e abertura da placa.
CONCLUSÃO: Para uma assistência mais segura ao paciente, recomenda-se instituir um programa
de melhorias de qualidade, utilizando intervenções com foco em medidas que envolvam recursos
humanos, desde a liderança até o assistencial, operacional, estrutura-pessoal, materiais e
equipamentos, os processos e os resultados, avaliar a adesão e ocorrência de IRAS. Todos os
profissionais de saúde devem estar engajados, promovendo ações e assumindo condutas que
estejam de acordo com as práticas estabelecidas. Assim, a cultura da educação continuada em
serviço e de segurança para os pacientes e profissionais, auxiliará na diminuição da incidência de
IRAS, pela inadequada técnica de higienização de mãos.
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