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As infecções do sítio cirúrgico (ISC) são a maior causa de

morbi-mortalidade pós-operatória e representam grandes

gastos para os hospitais. Apesar da causa multifatorial,

estudos têm correlacionado as ISC, por meio de biologia

molecular, às falhas na antissepsia cirúrgica das mãos da

equipe cirúrgica, causando inclusive surtos.

(OMS, 2017)

Introdução:
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Introdução:

O termo “lavagem das mãos” foi substituído por

“higienização das mãos” devido à maior abrangência

deste procedimento. O termo engloba a higienização

simples, a higienização antisséptica, a fricção antisséptica e

a antissepsia cirúrgica das mãos (ANVISA, 2009, 2010).
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Introdução:

É consenso que a higienização das mãos (HM) é

reconhecida mundialmente como uma medida primária, no

controle das infecções relacionadas à assistência à saúde

(IRAS). Por esse motivo, tem sido considerada como um dos

pilares mais importantes desta temática devendo ser

aplicada a prática assistencial.

(ANVISA, 2019)



5

Introdução:

Como parte da campanha Aliança Mundial para a Segurança

do Paciente (World Alliance for Patient Safety), lançada em

outubro de 2004, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

publicou, em 2008, o manual “WHO Guidelines for Safe

Surgery (First Edition)” para garantir uma assistência mais

segura ao paciente cirúrgico, sendo que um de seus

objetivos focava na seguinte premissa:

“A equipe irá usar de maneira consistente métodos conhecidos 

para minimizar os riscos para infecção de sítio cirúrgico (ISC)”. 
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Introdução:

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS)

são consideradas um grave problema de saúde pública,

pois são os eventos adversos (EA) que apresentam-se

com alta morbidade e mortalidade, que repercutem

diretamente na segurança do paciente e por sua vez na

qualidade dos serviços de saúde (ANVISA, 2016)



Introdução:
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Sabe-se que as infecções:

➢Elevam consideravelmente os custos no cuidado do

paciente;

➢Aumentar o tempo de internação;

➢Podem ter impacto ao longo da vida;

➢Aumentam a morbidade e a mortalidade nos serviços

de saúde;

➢Geram insatisfação dos clientes.
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Reflexão...

“Cirurgias Seguras Salvam Vidas”

“Uma Assistência Limpa é Uma 

Assistência Mais Segura” 

(OMS,2019)

Porém, estima-se a ocorrência de 

5 a 7% de eventos adversos, sendo 

60% deles preveníveis.

(OMS, 2019)
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Reflexão...

A Segurança do Paciente compreende 

a redução do risco de danos ao mesmo 

nos serviços de saúde. 



Risco de Infecção

Para paciente é 100%

IRAS não é uma taxa, apenas números...
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MAS PORQUE HÁ FALHA NA SEGURANÇA 

DOS PACIENTES???

Para paciente é 

100%

IRAS não é uma 

taxa, e nem 

número. 

IRAS representam 

vidas.

Fatores do paciente

Teoria

Fatores do processo

Prática

Impacto de uma ISC?
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Continuando...

Entre as medidas preventivas de IRAS do paciente cirúrgico,

no período peri-operatório, está a higiene das mãos (HM),

sendo que em 2016, houve a campanha “Clean care is safer

care”, do dia 05 de maio, a OMS utilizou o tema:

“Olhe suas mãos: a higiene das mãos promove o cuidado

cirúrgico seguro”
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Mas o que enxergamos? 

13

Pra muitos um divisor de águas...



Mas o que enxergamos? 
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Pra outros pensar fora da caixinha...



Mas o que enxergamos? 
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Pontos de vista diferentes ...



Mas qual é o nosso foco?
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Probabilidade de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC)

Inóculo bacteriano    + Virulência da bactéria +   Efeitos adjuvantes

-------------------------------------------------------------------------------------------

Defesas do hospedeiro: inata e adquirida – Riscos na defesa

Hiperglicemia, 

hipotermia, 

hipovolemia, 

choque e 

hemotransfusão

Idade, alcoolismo, 

DPC, DM, 

hipoalbunemia, 

desnutrição, obesidade, 

imunossupressores, etc

(agudos e crônicos) 

http://blog.doctissimo.fr/php/blog/mots_pour_maux/images/bebe%20dort%202.jpg


▪ Preparo cirúrgico das mãos
▪ Potencial de contaminação da ferida

▪ Duração da cirurgia

▪ Cirurgia de urgência 

▪ Remoção dos pelos

▪ Preparo inadequado da pele do 

paciente

▪ Profilaxia cirúrgica inadequada

▪ Contaminação intra-operatória

(materiais)

▪ Cirurgia prévia

▪ Hemostasia deficiente

▪ Cirurgia colo-retal

▪ Preparo inadequado do colon

▪ Hipotermia

▪ Excesso de pessoas na sala

▪ Ausência ou inadequação no protocolo 

de curativos 

▪ Oxigenação

▪ Idade

▪ Obesidade

▪ Desnutrição

▪ Estadia pré-operatória 

prolongada

▪ Infecção à distância

▪ Neoplasia

▪ Controle glicêmico 

inapropriado

▪ Imunossupressão

▪ Classificação ASA

▪ Comorbidades

▪ Colonização 

prévia 

▪ Inóculo

▪ Virulência

▪ Aderência

Paciente Procedimento Microrganismo

Fatores de risco para ISC

▪ Fatores de risco 

MODIFICÁVEIS da 

cadeia



WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care – First Global Patient Safety 

Challenge – a world alliance for safer healthcare – Clean Care is Safer Care. 

glândulas 

sebáceas

folículos pilosos

➢Eliminar a microbiota 

transitória.

➢Reduzir a microbiota 

residente no início do 

procedimento e manter

as mãos (enluvadas) 

com o mínimo de 

microrganismos até o fim

do procedimento

cirúrgico.

➢Evitar crescimento

bacteriano debaixo das 

luvas.

E qual o nosso objetivo?



Dobram o 

risco de 

infecção do 

sítio cirúrgico.

Por que fazer o preparo cirúrgico 

das mãos?

❑ Microfuros luvas cirúrgicas: 18% (5 - 82%); 80% não são

percebidos

❑ 2 h cirurgia: 35% das luvas têm microfuros com entrada de 

água sem pressão. Duas luvas: 4%.

Int J Theor Applied Nanotech, vol 1(2), 2013

Microporos luva nitrile

Misteli H, Weber W, Reck S, et al. Surgical glove perforation and the risk of surgical site infection. Arch Surg 2009;144: 553e558.

Trampuz A, Widmer AF. Hand hygiene: a frequently missed lifesaving opportunity during patient care. Mayo Clin Proc 2004; 79:109-116.

Widmer AF, Rotter M, Voss A et al. Surgical hand preparation: state-of-the-art. J Hosp Infect. 2010 Feb; 74(2):112-22.



Produto degermante à base 

de PVP-I ou GHG

B. Braun Melsungen AG 

Fricção com Preparação 

Alcoólica – sem necessidade 

de água.

CDC, 1999 - Manual de 
Prevenção de Infecção de Sítio 
Cirúrgico: degermação cirúrgica 
das mãos e antebraços até os  
cotovelos, por 2 a 5min.

CDC, 2002 - Manual de 
Higiene das Mãos em 
Serviços de Saúde: 

1ª vez - recomenda a 
Preparação Alcoólica 
para a antissepsia 
cirúrgica das mãos 
antes de calçar luvas 
estéreis.

Anvisa, 2009 - Manual HM:
- Esponja: pressionar o 
produto na pele, friccionando 
por 3 a 5 min.
- Cerdas da escova ou 
limpador unhas: limpar sob 
unhas.
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- Centers for Disease Control and Prevention (CDC/EUA)

- Organização Mundial da Saúde

- AORN /EUA

- ANVISA

Quais são as recomendações de manuais dos principais 

órgãos e associações científicas quanto ao uso da 

Preparação Alcoólica na 

antissepsia cirúrgica das mãos?



Divisor das águas / Pensar fora 

da caixinha 

Manual de HM do CDC (2002) 

❑ Utilizar produto alcoólico:

▪ Seguir instruções do fabricante; 

▪ Lavar as mãos e antebraços com sabonete 

não-antimicrobiano, friccionar a 

Preparação Alcoólica, secando-os 

completamente, antes de calçar luvas 

estéreis. 

❑ Uso de escova não é necessário e 

pode contribuir para dermatites nas mãos 

e antebraços.



Manual HM da OMS (2009)

❑ Sabonete líquido antimicrobiano ou preparação 

alcoólica, apropriados - produto que assegure a 

atividade residual, antes de calçar as luvas estéreis. 

❑ Se mãos visivelmente sujas, lavar as mãos com 

sabonete líquido (sem antimicrobiano) antes do 

preparo cirúrgico das mãos:

❖ Remover sujeira sob as unhas usando um 

limpador de unhas, de preferência em água 

corrente. 

❑ Contraindica o uso de escovas - friccionar 

degermante nas mãos e antebraços durante o tempo 

recomendado pelo fabricante, geralmente 2-5 min. 
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Manual Prevenção ISC 

da OMS (2016)

B. Braun Melsungen AG 

❑ Preparo cirúrgico das mãos - com 

degermante antimicrobiano OU

Preparação Alcoólica (PA) antes de 

calçar luvas estéreis.

❑ Existe equivalência dos produtos 

degermantes e PA na prevenção de 

infecção de sítio cirúrgico.



❑Utilizar preparação alcoólica para antissepsia cirúrgica das 

mãos com atividade prolongada (persistente), seguindo as 

instruções do fabricante quanto a recomendação mínima de 

tempo. 

❑ Aplicar uma quantidade suficiente da preparação alcoólica

para manter as mãos e antebraços úmidos durante todo o 

procedimento de antissepsia das mãos pré-cirurgia.

❑Após aplicação da preparação alcoólica, esperar secar 

mãos/antebraços antes de calçar luvas estéreis.

❑ Não aplicar sequencialmente preparações degermantes e 

preparações alcoólicas. 

Manual de HM da OMS (2009)

Manual de prevenção ISC (2016)

Aplicar preparação alcoólica apenas em mãos secas



❑ Eficácia antibacteriana de produtos contendo 
altas concentrações de álcool tem rápida e 
efetiva redução da microbiota e o 
crescimento bacteriano em mãos enluvadas 
leva mais que 6 horas.

❑ Outras vantagens: ação rápida, economia de 

tempo, menos efeitos sobre a pele, e não há 

risco de recontaminação com água de torneira.

ANTISSEPSIA CIRÚRGICA DAS MÃOS

Manual de HM da OMS (2009)
Manual de prevenção ISC (2016)



AORN, 2013
❑ Realizar preparo cirúrgico das mãos antes 

de calçar luvas estéreis para 

procedimentos cirúrgicos ou invasivos. 

❑ Usar agente antimicrobiano destinado à 

antissepsia das mãos ou uma preparação 

alcoólica para fricção das mãos com 

atividade persistente e cumulativa 

documentada que atenda aos 

requerimentos da Food and Drug

Administration.

❑ Selecionar produto para preparo cirúrgico 

das mãos após análise de  efetividade do 

produto, dos requisitos de aplicação e 

aceitação pelo usuário.

Recommended practices for hand hygiene. In: Perioperative Standards and Recommended

Practices. Denver, CO: AORN, Inc; 2013:63-74.



Manual Prevenção 

ISC da OMS (2016)

❑Lavar as mãos com sabonete sem 

antimicrobiano ao entrar no CC. 

❑Entre um procedimento cirúrgico e 

outro, não há necessidade de lavar as 

mãos previamente ao preparo 

cirúrgico das mãos. Atenção: luvas 

com pó!!!

❑Ao selecionar Preparação Alcoólica para 

antissepsia  cirúrgica das mãos, avaliar a 

atividade antimicrobiana – norma 

europeia ou americana:

✓ASTM standard ASTM E-1115 

(surgical hand scrub);

✓CEN standard EN 12791 

(surgical hand Preparation).
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https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/medidas-de-prevencao-de-infeccao-

relacionada-a-assistencia-a-saude-3

Manual Prevenção IRAS 

ANVISA (2017)
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https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/medidas-de-prevencao-de-infeccao-

relacionada-a-assistencia-a-saude-3



32https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/medidas-de-prevencao-de-infeccao-

relacionada-a-assistencia-a-saude-3
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https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/medidas-de-prevencao-de-infeccao-

relacionada-a-assistencia-a-saude-3



Preparação Alcoólica:

O que as evidências científicas apresentam?

❑ Eficácia antimicrobiana

❑ Efeito nas infecções de sítio cirúrgico

❑ Custos

❑ Impacto ecológico



❑ PA tiveram uma redução microbiana ≥ aos PT (17 estudos) 
e inferior em 4;
❑ 1- hexaclorofeno (proibido no Brasil);

❑ 2- sem análise estatística (somente valores absolutos); 

❑ 3- álcool etílico 61% como único princípio ativo; 

❑ 4- não utilizou neutralizante (CHG) no meio de cultura. 

❑ Taxas de ISC foram similares (5 estudos). 
❑ Portanto, existem evidências científicas que suportam 

a segurança das PA para antissepsia cirúrgica das 
mãos. 



Surgical hand antisepsis to reduce surgical site infection.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: 
CD004288. DOI: 10.1002/14651858.CD004288.pub3.
www.cochranelibrary.com

❑ 14  estudos foram incluídos na revisão atualizada. 

✓ Quatro estudos relataram o desfecho primário - taxas de 

ISC; 

✓ 10 estudos relataram número de UFC mas não as taxas de 

ISC.

B. Braun Melsungen AG 

Não há nenhuma evidência conclusiva de que um tipo de 

antissepsia é melhor do que outro na redução da ISC.



AORN J . May 2016, Vol. 103, No. 5; 468-482.

http://dx.doi.org/10.1016/j.aorn.2016.03.003

PA VS CHG/PVP-I 

(escova/sem escova)

• Não há diferença nas 

taxas de ISC

• PA – melhor tolerada, 

causa menos problemas 

pele

• Sem escova melhor que 

com escova

2,7% 2,5%

10 artigos  

✓ 8 ECR 

✓ 2 EC não 

randomizados



Estudo durante 

um ano:

• Um episódio 

degermação

cirúrgica:18,5 

litros água

• Ano: 15.500 

cirurgias

• Economia de 

981.938 Litros 

de água. 

Limpo e verde: economizando água 

nas salas cirúrgicas (impacto 

ambiental)



Redução de custos 

em 67% com 

preparação alcoólica 

VS

degermantes.

B. Braun Melsungen AG 



41B. Braun Melsungen AG 

Fricção álcool versus degermantes

PVP-I / CHG Custos*

R$ 1,90

4 escovas
por procedimento

9600
cirurgias/ano

18,5 L
de água/procedimento

700.000 L
de água/ano

20g
peso de uma escovia

768kg
de resíduo não reciclável



Fricção PA versus

degermantes PVP-I/CHG: tempo

x

1,5 a 2 minutos 2 a 5 minutos

- Kampf G, Ostermeyer C, Heeg P. Surgical hand

disinfection

with a propanol-based hand rub: equivalence of shorter

application times. J Hosp Infect 2005;59:304e310.

- Weber WP, Reck S, Neff U, et al. Surgical hand antisepis

with alcohol-based hand rub:Comparison of effectiveness

after 1.5 and 3 minutes of application. Infect Control Hosp

Epidemiol 2009;30:420e426.

- Mangram AJ. Guidelines for prevention

of surgical site infection.  Infect Control

Hosp Epidemiol 1999;20(4):250-78
- Guideline for hand hygiene in health-
care settings.  MMWR 2002;  vol. 51, no. 
RR-16

Fonte fotos: Dr Didier Pittet

1 minuto

- Graf ME, Machado A, Mensor LL, Zampieri D, Campos R, 

Faham L. J Bras Econ Saúde 2014;6(2):71-80



Técnica para Antissepsia Cirúrgica das 

Mãos com Preparação Alcoólica

• Lave as mãos com sabonete e água ao 

chegar no centro cirúrgico, após ter vestido 

a roupa privativa (toca e máscara). 

• Use preparação alcoólica, seguindo 

cuidadosamente as seguintes técnicas 

ilustradas nas imagens 1 a 17, antes de 

cada procedimento cirúrgico. 

• Caso tenha qualquer resíduo de pó/talco 

ou fluidos corporais ao remover as luvas 

após a cirurgia, lave as mãos com sabonete 

e água.

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health care, 2009



1

2

Coloque aproximadamente 3 -5 mL (2 doses) 

de PA  na palma da mão  esquerda em 

concha para preenchê-la. 

Mergulhe as pontas dos dedos da mão 

direita no produto, friccionando-as para 

descontaminar embaixo das unhas (5 

segundos).

3 4 5 6 7

Imagens 3-7: Espalhe o produto no antebraço direito até o cotovelo. Assegure-se 

de que toda as superfícies sejam cobertas pelo produto. Utilize movimentos 

circulares no antebraço até que o produto evapore completamente

(10-15 segundos).

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health care, 2009



8 9 10

Imagens 8-10: Agora, repita os passos 1-7 para a mão e o antebraço 

esquerdo (10-15 segundos).

Coloque aproximadamente 3-5 mL (2 doses) 

de PA  na palma da sua mão direita para 

preenchê-la. como ilustrado, e esfregue 

ambas as mãos ao mesmo tempo até o 

punho, seguindo todos passos nas imagens 

12 – 17 

(20-30 segundos). 

Cubra com PA todas as superfícies das mãos até 

o punho, friccionando palma contra palma em 

movimentos rotativos.

11

12

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health care, 2009



Friccione o 

produto no 

dorso da mão  

esquerda, 

incluindo o 

punho,  

movimentando 

a palma da mão 

direita   no 

dorso esquerdo 

com 

movimentos  de 

vai-e-vem e 

vice-versa

Friccione uma 

palma contra a 

outra com os 

dedos 

entrelaçados

Friccione o 

dorso dos 

dedos 

mantendo-os 

dentro da 

palma da 

outra mão, 

em 

movimentos 

de vai-e-vem.

Friccione o 

polegar da 

mão 

esquerda 

com 

movimentos 

de rotação da 

palma da 

mão direita 

enlaçada e 

vice-versa

Quando as 

mãos 

estiverem 

secas, vestir 

avental 

cirúrgico e 

calçar as 

luvas 

cirúrgicas 

estéreis.

13 14 15 16 17

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health care, 2009



Preparo cirúrgico das mãos com preparação 

alcoólica

❑Menor tempo de procedimento: maior 

chance em aumentar adesão

❑Melhor condição da pele das mãos

❑Maior eficácia antibacteriana

❑ Reduz custos

❑ Economiza água

❑ Reduz resíduos sólidos.
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Waterless

Sustentabilidade

Econômica

Menor tempo
Água x 

recontaminação

Segurança –
Redução da 
Microbiota

INOVAÇÃO NA PREVENÇÃO DE 

INFECÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO



B. Braun Melsungen AG 49



O QUE É INOVAÇÃO?

✓Produto

✓Processo

✓Visível

✓Mensurável

✓Melhorar desempenho da tarefa/processo

Greenhalgh T, Robert G, Bate P, ET AL. Diffusion of Innovations in Health Service Organisations: A Systematic Literature Review. 

https://leseprobe.buch.de/images-adb/c2/8e/c28e6efb-3771-43e9-ae40-2e8767a64c01.pdf

Preparação alcoólica para higiene das mãos

- eficácia antimicrobiana comprovada, 

- utilidade e os benefícios na aplicação da prática assistencial em todos 

os serviços de saúde, 

- é mensurável (adesão à HM)

- pode melhorar o desempenho no quesito segurança do paciente -

redução das IRAS e dos seus custos associados. 



Adotam ideia:

• Inovadores: 2,5% 

• Pioneiros: 13,5% 

• Maioria aceitação imediata: 34%

• Maioria aceitação tardia: 34% 

• Retardatários: 16%



Horbar, J. D. et al. Pediatrics 2003;111:e397-e410

The 4 key habits for improvement--change, evidence-based practice, collaborative 

learning, and systems thinking--applied by participants in the NIC/Q 2000 

collaborative to achieve better practices in clinical, operational, and organizational 

domains

Hábito 

para 

mudança

Hábito de 

aprendizagem 

colaborativa

Hábito para 

práticas 

baseadas em 

evidências

Hábito de 

pensar 

sistemas
MELHORES 

PRÁTICAS

- Clínicas 

- Organizacionais

- Operacionais 

4 hábitos-chave

para melhoria



Fonte: NTL - Institute for Applied Behavioral Sciences

A PIRÂMIDE DA APRENDIZAGEM

Índice de Eficiência da

Aprendizagem

5%

10%

20%

30%

50%

75%

80%

Palestras

Leitura

Audiovisual

Demonstrações

Grupos de discussão

Praticar fazendo

Ensinar os outros / uso imediato
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Retomando os pontos chaves:



Prós

• Economia de tempo- efeito mais rápido: maior chance em 

aumentar adesão

•Menos agressão a pele das mãos

•Ausência de risco de recontaminação pelo enxágue com a 

água

•Menor quantidade de resíduos

•Menor consumo de água

•Economia de recursos ambientais

Melhoria do processo
55



Prós

•Maior eficácia antibacteriana

•Redução de custos

•Melhor custo benefício

•Agilidade com segurança

•Manutenção/redução das taxas de ISC

Melhoria do processo

56



Contra / Desafios

•Medo de que vai aumentar as taxas de infecções

• Uso da escova já está arraigado na nossa cultura

• Hábito, costume e rotina

• Receio do “incerto ou desconhecido

• Entendimento de que a escovação é essencial para remoção 

de sujidade inclusive debaixo das unhas

Mudança
57



Contra / Desafios

•Escovar é um ritual do preparo cirúrgico

• É momento de concentração da equipe

• Insegurança dos processos

•Contar com o bom senso de utilização de quantidade 

suficiente

• Mudança na execução da técnica

Mudança

58



Estratégia multimodal para implantação

• Validação do SCIH

• Aprovação da comissão de padronização

• Envolvimento da alta direção

• Avaliação dos cirurgiões – foco inicial

• Avaliar as características das clínicas e cirurgiões

• Abordagem aos formadores de opiniões

• Avaliar a opinião do usuário

Antes de tudo.... Mudança de cultura
59



Estratégia multimodal para implantação

1) Planejamento

2) Preparo das Unidades:

• Informar sobre a mudança

• Envolver pessoas influentes,

•Avaliar local de fixação do produto alcoólico

•Estabelecer um grupo (teste piloto),

•Disponibilizar material informativo

60



Estratégia multimodal para implantação

3) Envolvimento e Capacitação da equipe

•Fazer parcerias e planejar atribuições (Educação 

continuada/Fornecedor)

•Definir estratégia (teórico/prático)

•Estipular cronograma

•Envolvimento da equipe de enfermagem

•Validação do conhecimento da equipe

4) Monitoramento

•Realizar continuamente as auditorias para avaliação das 

oportunidades de melhorias

•Acompanhar a aceitação do produto

•Implementar estratégias para correções dos desvios

•Avaliar clima de segurança institucional 61



http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/higienizacao-das-maos

Passo 1 = Preparação: envolvimento das partes interessadas, 

assinatura do diretor

e  formação de uma equipe = Grupo de Higiene das mãos 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/higienizacao-das-maos


Facilitadores:

1) Diretoria

2) Gestores 

3) Fornecedores do produto

4) Equipe de treinamento e desenvolvimento

5) Trabalho em parceria

6) Equipe de enfermagem do CC
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Passos além dos guidelines...



• Mudança de cultura

• Alinhar processo os formadores de opinião.

• Parceria da equipe de enfermagem

• Limite do acesso às escovas (dificultar o acesso ao método anterior)

• Controlar as causas de não adesão e realizar abordagem 

individualizada.

• Avaliar o impacto da mudança;

• Fazer  vigilância constante do processo

• Medir o desempenho e acompanhar o resultado ao longo do tempo.

• Entender que políticas e manuais não irão aumentar a adesão.
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Pontos chaves:



Qual é seu papel na higiene das mãos?

“Quando lavo as minhas mãos, 

mudo um pedaço do mundo. 

O gesto que salva”.

(PITTET et al, 2010)



Obrigada!

claraebueno@gmail.com


