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Introdução: A forma mais simples e eficiente de evitar infecções no âmbito hospitalar é a 

higienização das mãos (HM), pois os microrganismos possuem a capacidade de sobreviver no 

ambiente e podem ser transferidos para o paciente pelo profissional, durante procedimentos 

invasivos ou até mesmo pelo contato direto [1,2]. Portanto, a HM se caracteriza como ação 

fundamental no cuidado com o paciente. Há necessidade de esforços para que seja feita de 

forma regular e rigorosa, visto que o comportamento inadequado em relação a esta pode 

acarretar sérios danos à saúde do indivíduo cuidado, desse modo tal ação demanda certa 

responsabilidade, se constituindo como um componente moral na prática profissional [3]. A 

adesão a HM por parte dos profissionais, provoca a queda da das taxas de infecções 

hospitalares, pois esta prática permite que os microrganismos que estão abrigados na 

superfície das mãos sejam retirados, logo a negligência de tal prática implica diretamente e 

negativamente na qualidade do cuidado [2]. Dessa maneira, se torna significativa a mudança 

de comportamento por parte dos profissionais, visto que as práticas corretas reduzem 

consideravelmente as taxas de mortalidade, morbidade e de custos trazendo uma melhor 

segurança ao paciente. No entanto, a realidade que se tem são os elevados números de 

profissionais que negligenciam as práticas de HM alegando inúmeras dificuldades para a 

realização de tais práticas como: pele seca, lesão nas mãos pelo sabão, o gasto de tempo e a 

interrupção de procedimentos realizados diariamente [4]. Diante disso, é necessário que os 

profissionais se empenhem para superar as adversidades descritas, tendo em vista que a falta 

de adesão a HM atrelada as consequências que acarretam se caracterizam como um problema 

grave, podendo causar danos irreversíveis aos pacientes, e nesse contexto o profissional tem 

como dever a realização da prática correta para que garanta a segurança do paciente [3]. O 

controle de tais ações deve ser feito pelo serviço de controle de infecção hospitalar (SCIH), 

visando diminuir a incidência dos casos de infecções relacionadas a saúde e deve atender as 

normas exigidas, para que os profissionais não sirvam de veículo dos agentes microbianos [2]. 

Objetivos: relatar uma experiência vivenciada no ambiente hospitalar, quanto a falta de 

adesão das práticas de higienização das mãos pelos profissionais da saúde. Descrição da 

Experiência: O estudo trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, 

realizado por acadêmicas de enfermagem do 4° período de uma instituição privada de ensino, 

da cidade de Belém. A experiência foi vivenciada no período das aulas práticas de Semiologia 

e Semiotécnica I, em uma instituição hospitalar pública de referência em traumatologia, na 

cidade de Belém do Pará, no período de 12/08/2019 a 02/09/2019. A partir das aulas teóricas 

verificou-se a importância de se identificar se os profissionais de saúde executam essa 

atividade. Desta maneira, as acadêmicas de enfermagem buscaram observar o fluxo dos 

profissionais na clínica médica e a execução do procedimento. Procurou-se identificar o uso 

do material necessário para a HM, o tempo de execução e a técnica correta. Diante da 

vivência no hospital identificou-se que alguns profissionais realizavam de maneira incorreta a 

HM e até mesmo secavam as mãos em toalhas de tecidos, executavam tais práticas de forma 
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natural e espontânea, como se não tivessem conhecimento sobre a importância da 

higienização correta das mãos, ou mesmo que possuíssem, não julgavam como uma prática 

fundamental no cuidado com o paciente ou consigo. Identificou-se que mesmo a instituição 

oferecendo suporte adequado como a disposição de alguns aparatos tais como, dispensatório 

com álcool, lavatórios distribuídos nas dependências do hospital, em locais estratégicos e 

acessíveis, e informativos fixados nas paredes mostrando o passo a passo da higienização 

correta das mãos, muitos profissionais ainda negligenciavam a assepsia das mãos. Vale 

salientar ainda, que alguns profissionais podiam conhecer a técnica ou a importância da 

higienização das mãos, todavia, não a praticavam adequadamente, visto que, tal prática 

constitui um método fundamental para promover a segurança do paciente, evitando a 

disseminação de microrganismos das mãos dos profissionais aos pacientes, além de contribuir 

para uma assistência segura ao paciente. Resultados: Tal experiência, permitiu a reflexão 

quanto a forma que os profissionais se comportam frente a necessidade HM, sendo 

evidenciado que esses negligenciavam tal prática aparentando desconhecer a importância 

desta ou considerá-la irrelevante no cuidado. A resposta dos profissionais de saúde evidenciou 

que os momentos da higiene das mãos preconizados pelo Ministério da Saúde não eram 

seguidos, a saber: antes e após o contato com o paciente, após a exposição a fluidos corporais, 

a exposição a superfícies próximas aos pacientes, e ao se deslocar de um paciente para outro. 

Conclusão: A partir da observação dos profissionais que atuam no âmbito hospitalar e os 

conhecimentos obtidos pelos acadêmicos de enfermagem, conclui-se o quão é importante 

saber executar as técnicas corretas de HM, haja vista que esta é uma medida de biossegurança 

de suma importância, pois, está associada a segurança do paciente, e tal pratica serve para 

evitar infecções, sendo elas diretas ou indiretas. Sabe-se que o uso incorreto das técnicas 

assépticas aumentam os riscos de permanência dos pacientes nos hospitais podendo agravar o 

seu quadro clínico inicial para estado patológico secundário devido a uma contaminação 

cruzada, aumentam também as chances de surtos de infecções além de elevar os gastos e usos 

de antibióticos, podendo contribuir para a resistência desses agente e levando assim os 

pacientes a complicações e até mesmo ao óbito. Tendo em vista os fatos mencionados, 

conclui-se que os profissionais devem assumir a responsabilidade de serem possíveis vetores 

de microrganismos patogênicos aos pacientes, e esse tem o dever de não negligenciar ações 

preventivas, visto que essas se fazem indispensáveis para quem tange cuidados e tem vidas 

como instrumentos de trabalho. 
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