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Introdução: Introdução: A infecção hospitalar ocorre por diversas razões e existem 

muitos mecanismos que favorecem seu aparecimento, um desses, é a transmissão de 

microrganismo pelo profissional da área da saúde, que atuam como vetores direta ou 

indiretamente. Objetivos: Objetivos: descrever a aplicabilidade do arco de Maguerez na 

lavagem das mãos rente a prevenção de infecções em ambiente hospitalar. Métodos: 

Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura sobre a metodologia da 

problematização aplicada ao Arco de Marguerez nas bases de dados SCIELO, LILACS 

e PUBMED Resultados e Discussão: Resultados e discursões: A metodologia da 

problematização associada ao Arco de Maguerez,  permitiu identificar, através de 

artigos científicos, fatores que influenciam na lavagem das mãos por meio das cinco 

etapas. 1° ETAPA: OBSERVAÇÃO DA REALIDADE - baixa adesão: falta de 

motivação; irresponsabilidades, transmissão cruzada de microrganismos, ausência de 

pias próximas dos leitos, reações cutâneas nas mãos, falta de tempo e excesso de tarefas. 

2° ETAPA: PONTOS CHAVE - A negligência dos profissionais de saúde por falta de 

habito de realizar a lavagem das mãos e a falta de conhecimento da técnica correta da 

lavagem das mãos. 3° ETAPA: TEORIZAÇÃO - a importância da higiene das mãos e 

algo reconhecido há bastante tempo, sendo recomendada no anexo á portaria 2616/98 

do ministério da saúde, que instrui sobre o programa de controle de infecções 

hospitalares. 4° ETAPA: HIPÓTESE DE SOLUÇÃO - Educação continuada dos 

profissionais voltada ao método correto da higienização das mãos; dinâmicas em grupos 

que auxiliam abordagens voltadas a mudanças de crenças e comportamentos e 

instalação de dispensadores de produtos alcoólicos nos pontos de assistência. 5° 

ETAPA: APLICABILIDADE DA REALIDADE - Mudança de sistema e um 

componente vital para instalação da estratégia multimodal de melhoria da higienização 

das mãos em serviços de saúde. Envolvem a infraestrutura necessária na unidade para as 

praticas de higienização das mãos; Avaliação e retorno: avaliação das praticas de 

higienização das mãos e o Clima de segurança institucional: se refere ao ambiente e as 

percepções de seguranças do paciente nos serviços de saúde. Conclusão: Conclusão: O 

uso da metodologia da problematização aplicada ao Arco de Maguerez se mostrou uma 

importante estratégia para o desenvolvimento de experiência e estimulou a curiosidade e 

a manutenção da lavagem das mãos como prevenção de infecção cruzadas em 

ambientes hospitalar. Descritores: Arco de Maguerez; Lavagem das Mãos; Infecção.  
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