
Tema: Alerta Sonoro para Higienização das Mãos: um estudo startup piloto  
 

 

Introdução: A higienização das mãos (HM) é uma medida simples e eficaz no 

combate às Infecções relacionadas à Assistência à Saúde, no entanto, permanece 

sendo um desafio global para os Serviços de Saúde. Alguns autores mostram 

diferentes taxas de adesão entre os profissionais da equipe multidisciplinar, em 

média, abaixo dos 40%. Nesse sentido, o Alerta Sonoro para Higienização das Mãos 

foi desenvolvido com tecnologia de baixo custo para prevenção das infecções e 

promoção da segurança do paciente.  

 

Objetivo: avaliar o impacto da implantação do alerta sonoro de higienização das 

mãos em um hospital privado de Belo Horizonte, Minas Gerais (BR).  

 

Metodologia: Trata-se de um estudo piloto desenvolvido em uma unidade de 

clínica médica de um hospital privado de Belo Horizonte, Minas Gerais (BR) que 

conta com 16 leitos de internação. Foi utilizada a tecnologia campainha sem fio Mp3 

DNI que transmite diferentes sons personalizáveis inseridos através de cartão Micro 

SD de 128 Mb. Este equipamento possui fonte de energia alimentada por duas 

pilhas alcalinas AA e foi modificado para acionamento automático por sensor de 

presença.  Ao passar pela porta do quarto, o sensor aciona o alerta sonoro que 

emite a seguinte mensagem de voz: "Não esqueça de higienizar as mãos". Os 

dados foram compilados entre Agosto-Dezembro/2017 (período pré-implantação) e 

Janeiro-Abril/2018 (período pós-implantação). Utilizaram-se as seguintes variáveis 

para monitoramento: (1) consumo de preparação alcoólica/paciente-dia e (2) 

consumo de sabonete líquido/paciente-dia. As informações foram lançadas no 

Microsoft Excel 2013 e analisadas por meio da técnica de estatística descritiva e 

regressão linear simples.  

 

Resultados: Antes da implantação do alerta sonoro para higienização das mãos, o 

consumo de preparação alcoólica e sabonete líquido apresentavam uma média de, 

respectivamente, 16 ml e 21,9 ml/paciente-dia. Após instalação do projeto piloto 

houve um aumento acima de 60% das taxas monitoradas pelo Serviço de Controle 

de Infecção Hospitalar, onde os indicadores de preparação alcoólica obtiveram 

média de 26,1 ml (r2= 0,99, p<0,01) e sabonete líquido 34,6 ml/paciente-dia 

(r2=0,07, p=0,67).  

 

Conclusão: O Alerta Sonoro para Higienização das Mãos mostrou-se eficaz no que 

tange o pilar da qualidade assistencial, promovendo aumento dos indicadores de 

higienização das mãos. A alta direção da instituição mostrou-se empolgada e 

incentivou o desenvolvimento deste projeto na sua totalidade. Com isso, a ideia 

ganhou robustez e superou as expectativas iniciais. Com o tempo, espera-se atingir 

o mais alto padrão de qualidade com vistas à redução das Infecções relacionadas à 

assistência, contaminação cruzada e outros agravos infecciosos inesperados. 

 

Vídeo do projeto no YouTube: https://youtu.be/bnufD8pgjcY  
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