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Resumo: 

Introdução: A Higiene das Mãos (HM) é uma das ações individuais prioritárias nos 

programas e ações de saúde relacionada à segurança do paciente, essa é uma ação de 

maior importância e menos dispendioso para evitar transmissão de Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Objetivo: Monitorar o comportamento à 

adesão da HM entre a equipe multiprofissional da UTI de um Hospital especializado em 

doenças infectocontagiosa na cidade de Manaus/Am. Metodologia: Tratou-se de um 

estudo retrospectivo baseado em informações secundárias obtidas em variáveis 

existentes no banco de dados da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH 

da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado-FMT/HVD referentes à 

adesão da prática de HM entre servidores que atuam nas UTI para pacientes adultos, 

obtidos entre os meses de janeiro a dezembro de 2016. Resultados e Discussão: Foram 

avaliadas informações existentes no banco de dados da CCIH onde mostravam que 

houve 3.205 oportunidades para higienização das mãos com apenas 1.159 (36,02 %) de 

adesões entre os servidores da UTI para pacientes adultos na FMT/HVD. A Classe 

profissional que mais aderiu foi à fisioterapia com 42,5%. Conclusão: Concluímos que 

os profissionais de saúde necessitam de treinamento contínuo, claro e sucinto sobre a 

importância da higienização das mãos, especialmente direcionado para “Os 5 momentos 

preconizados pela OMS” e para os procedimentos corretos de higienização anticética 

com preparações alcoólicas (gel ou solução) e higienização simples (água e sabonete 

líquido associado ou não a anticéticos). 
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