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RESUMO

Um dos principais desafios enfrentado pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar se refere à monitoração dos Profissionais de Saúde quanto 
à Adesão à Higienização das Mãos. Este estudo busca conhecer e levantar dados sobre a temática que envolve a equipe multidisciplinar de saúde 
no que diz respeito a prevenção de infecções hospitalares numa unidade hospitalar, tendo como base estudos que nos mostram que muitas das 
infecções são evitáveis com o simples ato de lavar as mãos. Esse trabalho tem como proposta inicial a realização de uma revisão de literatura, 
complementada por uma pesquisa de campo. Trata-se de um estudo de caso, descritivo, de caráter quantitativo, que foi realizado no centro de 
tratamento intensivo adulto, pelo período de cinco semanas, onde foram observados noventa profissionais de saúde do CTI, por um período de 
cinco semanas por 1h30 cada seção em diversos plantões – sempre diurnos no início de cada turno de trabalho ou plantão em dois momentos: 
Antes e após contato com o paciente. Estes dados serão tabulados e após análise destes, utilizando-se folhas de verificação e questionários 
validados pela OMS OPAS. As infecções relacionadas à assistência à saúde são consideradas um problema de saúde pública mundial, pois afetam a 
segurança do paciente, à medida que contribuem para prolongar as internações, aumentar a resistência dos micro-organismos aos 
antimicrobianos, gerar custos adicionais aos pacientes, a seus familiares e aos serviços de saúde e elevar a mortalidade. A redução de infecção 
hospitalar está ligada a diversos fatores, dentre eles, e o mais importante e barato, é a higienização das mãos, que apesar de não retirar 
completamente todos os micro-organismos, diminui fortemente esse número, favorecendo o não surgimento de infecção hospitalar, os 
profissionais que trabalham em serviços de saúde, devem adotar em suas práticas diárias as recomendações básicas de higienização das mãos, o 
uso de luvas e que as ações educativas são importantes e necessárias para aumentar a adesão dos profissionais de saúde à higienização. Neste 
trabalho propõe-se que a comunicação seja considerada fundamental para o processo de conscientização que culminará em uma melhor 
assistência ao paciente, ou seja, o processo pelo qual uma informação é repassada de uma pessoa a outra, diretamente ou não, onde 
comunicação deve ser compreendida como um intercâmbio de pensamentos e opiniões entre indivíduos.
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