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André Luiz Silva Alvim.  
Enfermeiro, Mestrando pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). MBA Auditoria e Gestão da 

Qualidade aplicada a Serviços de Saúde. Membro do Conselho Fiscal da AMECI. Belo Horizonte/MG. 

 

 

A Higienização das Mãos (HM) é a medida mais antiga e eficaz para prevenção 

das Infecções relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Em 1846, Ignaz Philip 

Semmelweis (1818-1865) comprovou a relação da febre puerperal com os cuidados 

médicos obstétricos e, após instituir a HM observou declínio das taxas de mortalidade 

de 12,2 para 1,2%.
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Na atualidade, os programas de prevenção e controle de infecções e legislações 

vigentes reforçam a importância da prática de HM e alertam sobre a necessidade de 

aperfeiçoamento contínuo para promoção da cultura de segurança do paciente nos 

Serviços de Saúde.
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Neste caso, é importante que a equipe multidisciplinar esteja 

ativamente envolvida nos cinco momentos para a HM recomendados pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS).
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Dentre as intervenções estudas para aumentar a taxa de adesão de HM, 

destacam-se a educação permanente, feedback individual e organizacional e, 

observações diretas in loco. Porém, a última, respectivamente, pode ser influenciada 

pelo efeito Hawthorne que promove mudanças de atitudes dos profissionais ao estarem 

sendo observados. Segundo autores, os profissionais de saúde podem adiar ou evitar 

atividades que exigem a prática de higiene de mãos durante uma observação feita por 

auditores.
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Um estudo recente
8
 mostrou que a avaliação do consumo de preparação 

alcoólica e sabonete líquido foi um excelente indicador que reduziu o efeito Hawthorne 



 

 

 

 

e gerou dados fidedignos para verificação das conformidades. No entanto, o resultado 

foi influenciado pela superestimação da absorção por derramamento, desperdício ou uso 

por visitantes em áreas de atendimento ao paciente. 

Nesse sentido, destacou-se que a avaliação dessas conformidades é um desafio 

na assistência à saúde e embora o tema não seja tão novo são necessárias melhorias 

integradas às rotinas hospitalares. Para redução do efeito Hawthorne ainda há 

necessidade de novos estudos que possam evidenciar a melhor metodologia de 

avaliação das práticas de HM.
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Nessa perspectiva, os pesquisadores vêm mostrando uma tendência favorável no 

uso de recursos tecnológicos, em especial, dispositivos eletrônicos para verificação das 

conformidades. Contudo, este novo direcionamento exige investimentos de alto custo 

que podem torná-lo uma realidade intangível para os serviços de saúde. 
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