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Álcool em gel é fundamental para os profissionais da saúde |  DIVULGAÇÃO

|  LIMPEZA  |  MÃOS  |

Prontos-socorros limpos 
reduzem riscos de mortes
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, em países em desenvolvimento, as infecções relacionadas à assistência em 
saúde ocorrem entre 9% e 37% dos pacientes internados nas unidade de terapia intensiva, causadas pela má higienização das mãos

A recomendação de la-
var as mãos para evi-
tar doenças é antiga 
e, nas unidades de 

assistência à saúde, essa sim-
ples medida auxilia na redução 
da mortalidade, taxas de infec-
ções e transmissão de micror-
ganismos. Os colaboradores do 
Pronto-Socorro (PS) do Hospi-
tal Delphina Rinaldi Abdel Aziz, 
na Zona Norte, estão em cons-
tante treinamento para nunca 
esquecerem que lavar as mãos 
com água e sabonete líquido e 
o uso do álcool em gel resguar-
dam a segurança dos pacientes 
e profissionais de saúde. 

Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) mos-
tram que em países em desen-
volvimento as infecções rela-
cionadas à assistência à saúde 
(IRAS) ocorrem entre 5% e 
15% dos pacientes internados 
e entre 9% e 37% dos inter-
nados em Unidade de Terapia 
Intensiva. Essas infecções são 
responsáveis por, aproxima-
damente, 100 mil óbitos só 

nos Estados Unidos da Amé-
rica. Atualmente, a atenção 
à segurança do paciente, en-
volvendo o tema higienização 
das mãos tem sido tratada 
como prioridade pela OMS. 

No Delphina Aziz, uma uni-
dade da Secretaria de Estado 
de Saúde (Susam) administra-
da pelo Instituto de Medicina, 
Estudos e Desenvolvimento 
(Imed), em todos os ambientes 
assistenciais há pia exclusiva 
para higienização das mãos, 
sabonete líquido, papel toalha 
e álcool em gel, além de lem-
bretes fixados nas paredes so-
bre a técnica de lavagem das 
mãos e sobre os cinco momen-
tos de higienização, explica a 
enfermeira da Comissão de 
Controle de Infecção Hospita-
lar (CCIH), Erielma Galvão.

Os treinamentos realiza-
dos na unidade simulam um 
atendimento ao paciente e, 
para isso, é usado um boneco 
de forma e tamanho humano. 
O profissional de saúde que 
participa dos treinamentos 

demostra como e quando a 
higienização é obrigatória du-
rante a assistência prestada 
aos pacientes. 

Na assistência à saúde, é 
necessário higienizar as mãos 
de forma correta em cinco 
momentos: antes e depois do 

contato com o paciente, após 
risco de exposição a fluidos 
corporais, antes da realiza-
ção de procedimentos e após 
contato com objetos na área 
próxima ao paciente, alerta 
a médica Infectologista da 
CCIH, Mayla Borba.

Passo a passo da limpeza
1. Abra a torneira e mo-

lhe as mãos, evitando en-
costar na pia;

2. Aplique na palma da 
mão quantidade suficiente 
de sabonete líquido para 
cobrir todas as superfícies 
das mãos;

3. Ensaboe as palmas 
das mãos, friccionando-as 
entre si;

4. Esfregue a palma da 
mão direita contra o dorso 
da mão esquerda e vice-
versa, entrelaçando os de-
dos;

5. Entrelace os dedos e 
friccione os espaços inter-
digitais;

6. Esfregue o dorso dos 
dedos de uma mão com a 
palma da mão oposta e vi-
ce-versa, segurando os de-
dos, com movimento de vai 
e vem.

7. Esfregue o polegar 
direito, com o auxílio da 
palma da mão esquerda e 
vice-versa, utilizando movi-
mento circular;

8. Friccione as polpas 
digitais e unhas da mão es-
querda contra a palma da 
mão direita, fechada em 
concha e vice-versa, fazen-
do movimento circular;

9. Esfregue o punho es-
querdo, com o auxílio da 
palma da mão direita e vi-
ce-versa, utilizando movi-
mento circular;

10. Enxágue as mãos, 
retirando os resíduos de 
sabonete. Evite contato di-
reto das mãos ensaboadas 
com a torneira;

11. Seque as mãos com 
papel-toalha descartável, 
iniciando pelas mãos, se-
guindo para os punhos.
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