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DECLARAÇÃO	
SEM	CONFLITO	DE	INTERESSE
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• COVID- 19

• A	CADEIA	DE	TRANSMISSÃO

• A	HIGIENE	DE	MÃOS	COMO	MEDIDA	DE	PREVENÇÃO	DA	

TRANSMISSÃO	

• CAMPANHA	DE	HIGIENE	DE	MÃOS	DA	ORGANIZAÇÃO	

MUNDIAL	DA	SAÚDE	(OMS)

• DESAFIOS	NO	AMBIENTE	HOSPITALAR

• MEDIDAS	PARA	PROMOVER	O	AUMENTO	DA	ADESÃO	DE	HM

PLANO	DE	APRESENTAÇÃO
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11/01	- DIVULGAÇÃO	DOS	PRIMEIROS	CASOS	DE	COVID-19
Cidade de	Wuhan	- China
Mercado	Huanan

Frutos do mar, animais silvestres, exóticos como ratos, salamandras, filhotes de 
lobos etc., 

Higiene	de	mãos	???
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A	CADEIA	DE	TRANSMISSÃO

WHO,	2020
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A	HIGIENE	DE	MÃOS	COMO	MEDIDA	DE	
PREVENÇÃO	NA	TRANSMISSÃO	DO	COVID-19

WHO,	2020
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A	CAMPANHA	DE	HIGIENE	DE	MÃOS	DA	

ORGANIZAÇÃO	MUNDIAL	DA	SAÚDE	(OMS)
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A	CAMPANHA	DE	HIGIENE	DE	MÃOS	DA	OMS

Campanha	SALVE	VIDAS:	limpe	suas	mãos

• Objetivo	da	Campanha:	Avançar	na		prática		da		higiene	das	
mãos	nos	cuidados	de	saúde	e	'unir	as	pessoas'	apoiando		
globalmente	todos	os	envolvidos	nessa	causa.

Desde	2010,	exemplos

• 2017,	luta	contra	a	resistência	do	microrganismos;	
• 2018	prevenção	da	sepse,	
• 2019	a	defesa	pela	cuidado	limpo
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A	CAMPANHA	DE	HIGIENE	DE	MÃOS	DA	OMS	2020

Assembleia	Mundial	de	Saúde:		designa	o	ano	internacional	da	enfermeira	e	da	parteira

• Enfermeiras	e	parteiras:		papel	vital	na	prestação	de	serviços	de	saúde,	incluindo	na	
disseminação	de	boas	práticas	como	a	higiene	de	mãos.

• O	mundo	precisa	de	mais	9	milhões	de	enfermeiras	e	parteiras	para	alcançar	a	cobertura	
universal	de	saúde	até	2030	

2020	- 200	anos	do	nascimento	de	Florence	Nightingale

https://www.who.int/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
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A	CAMPANHA	DE	HIGIENE	DE	MÃOS	DA	OMS	2020

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/

5	de	Maio	de	2020

Enfermeiras	estão	na	
linha	de	frente	para	
enfrentar	a	COVID-19	e	
tem	um	importante	
papel		na	atenção	
primária	e	na	
comunidade	no	
cuidado	com	as	
puérperas	e	recém	
nascidos
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TEMA	DA	CAMPANHA	DE	HIGIENE	DE	MÃOS	DA	OMS	
2020

https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-
hygiene/HH_5Moments_Maternity_V1.pdf?ua=1

! NOVO!
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TEMA	DA	CAMPANHA	DE	HIGIENE	DE	MÃOS	DA	OMS	
2020

Objetivo	da	ação	2020
• Enfermeiras	e	parteiras:	

conscientizar	que	é	através	dela	
que	começa	o	cuidado	limpo	e	
seguro	

• Elaboradores	de	políticas	de	
saúde:	aumentar	os	níveis	de	
capacitação	da	equipe	e	o	número	
de	enfermeiros

• Lideres	de	controladores	de	
infecção:	capacitar	enfermeiras	e	
parteiras

• Pacientes	e	familiares:	envolver	no	
cuidado	seguro

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/
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CAMPANHA	DE	HIGIENE	DE	MÃOS	DA	OMS	2020	NO	
CONTEXTO	COVID-19

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/WHO_HH-Community-Campaign_finalv3.pdf?ua=1
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A	CAMPANHA	DE	HIGIENE	DE	MÃOS	DA	OMS	NO	
CONTEXTO	DO	COVID-19

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/

COVID-19	– transmissão	se	dá	por	gotículas	e	pelo	contato

Meio	do	contato:	nossas	mãos	tocando	pessoas	infectadas	ou	
objetos	e	superfícies,	podem	espalhar	os	vírus

Informação	importante!

• As	fórmulas	alcoólica	para	HM	tem	concentrações	finais de	
80%	de	etanol	ou	75%	de	álcool	isopropílico,			sua	produção	
deve	ser	certificada

• O	sabão	comum	é	efetivo	contra	vírus	envelopado	como	o	
Covid-19,	além	de	remover	o	microrganismo	de	maneira	
mecânica	
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• Instalar estações de HM nas entradas de locais públicos como escolas, postos de
saúde e locais de transportes;

• Adaptar as estações para a demanda de crianças, idosos, etc.;
• Considerar que a instalação, supervisão , abastecimento são de responsabilidade
de todos, instituição públicas e não públicas.

• Buscar o poio da sociedade civil e privado.
• Fortalecer as práticas de HM é dever de todos, incluindo a implantação da
estratégia multimodal (produto de qualidade, educação, comunicação sobre a
importância da HM na prevenção da COVID -19)

A	instalação	em	entradas	de	edifícios	e	fora	do	ambiente	domiciliar	trás	a	prática	
para	dentro	do	lar	das	famílias

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331661
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• Garantir presença continua das estações de HM - dispensadores de álcool,
água, sabão e papel toalha em todos os pontos de atendimento, incluindo
áreas de colocação e retirada de EPIs, áreas de resíduo. Para visitantes
dentro de um raio de 5 metros de distância dos toaletes, bem como em
entradas, saídas e salas de espera.

•Promover a prática da HM nos 5 momentos e em particular situações que
envolvam colocação e retirada de EPIs, troca de luvas, manipulação de
resíduos, antes das refeições, antes e depois de usar o banheiro.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331661
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RECURSOS	VISUAIS	PARA	O	PÚBLICO	EM	GERAL

COMO	SE	PROTEGER	E	PROTEGER	QUEM	ESTÁ	A	

SUA	VOLTA	

https://webbertraining.com/files/library/docs/919.pdf
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DESAFIOS	NO	AMBIENTE	HOSPITALAR
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DESAFIOS	NO	AMBIENTE	HOSPITALAR

• Adesão	da	HM	e	o	uso	das	luvas	nos	5	

Momentos	na	precaução	de	contato

• Lesões	de	pele

• Implantação	de	medidas	para	promover	o	

melhora	da	adesão	em	momento	de	surto				
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DESAFIO:	ADESÃO	DE	HM	E	O	USO	DAS	LUVAS	NOS	5	
MOMENTOS

• Introdução:	o	estudo	foi	realizado	em	três	hospitais	acadêmicos	dos	
EUA

• Método:	através	do	método	misto	convergente	paralelo,	por	seis	
meses	os	profissionais	foram	observados	na	entrada	dos	quartos	dos	
pacientes	e	25	profissionais	foram	entrevistados

•Objetivo: estimar	as	taxas	de	conformidade	entre	o	uso	das	luvas	e	a	e	
HM

•Resultados:	taxa	de	adesão	antes	de	colocar	as	luvas	42%,	mas	na	
entrevista	100%	dos	profissionais	relataram		conformidade
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DESAFIO:	ADESÃO	DE	HM	E	O	USO	DAS	LUVAS	NOS	5	
MOMENTOS

Por que é importante higienizar as mãos
mesmo com o uso das luvas?

• higienizar as mãos antes de usar luvas, porque as luvas usadas
no atendimento de rotina ao paciente não são colocadas de
maneira estéril;

• Higienizar as mãos após o uso de luvas, porque é muito difícil
remover as luvas sem contaminar as mãos durante a remoção

• Higienizar as mãos após o uso porque micro furos nas luvas são
muitos comuns e podem contaminar as mãos dos profissionais
assistenciais

https://proqualis.net/sites/proqualis.net/files/Uso_de_Luvas_Folheto_Informativo.pdf
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DESAFIO:	ADESÃO	DE	HM	E	O	USO	DAS	LUVAS

https://www.coronavirus.in.gov/files/Glove-use.pdf

• Usar	luvas	ao	sair	em	público	
não	protege,	pode	espalhar	o	
vírus	SARS-CoV-2	que	causa	a	
COVID-19

• Lavar	luvas	não	é	uma	opção;
• As	mãos	você	higieniza	as	luvas	

não
• Luvas	não	são	uma	barreira	

completa
• Mantenha	as	mãos	afastadas	

dos	seus	olhos,	boca	e	nariz.	É	
uma	maneira	do	vírus	entrar	no	
seu	corpo	e	causar	infecções
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DESAFIO:	LESÕES	DE	PELE	DAS	MÃOS
Pontos importantes:

•Estudo transversal pesquisou 330 profissionais de saúde que trabalham no
atendimento de casos de COVID-19. Os resultados mostraram que 71% dos
entrevistados relataram danos auto percebidos à barreira da pele.

• O uso prolongado de luvas pode levar à super-hidratação do estrato córneo, o que
pode causar maceração e erosão.

• A Covid-19 mostra baixa resistência a desinfetantes. O produto alcoólico deve ser
priorizado para a descontaminação das mãos, com menor dano.

•A pele danificada é vulnerável a infecções secundárias.

•Aplicar o creme para as mãos pode reverter a maceração.

•Recomenda-se o encaminhamento para especialista se as lesões se prolongarem.
Yicen,	Yan	et	al,	2020
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DESAFIO:	IMPLANTAÇÃO	DE	MEDIDAS	PARA	
PROMOVER	O	MELHORA	DA	ADESÃO	EM	

MOMENTO	DE	SURTO				
Sugestões:
• Disponibilizar produtos de qualidade para HM, considerar novos

pontos de demanda
• Criar grupos de multiplicadores de recomendações e espaço

para consulta de informativos
• Elaborar vídeos curtos reforçando a técnica de HM, a

recomendação do uso das luvas e a aplicação dos 5 Momentos
• Manter a comunicação estimulando a pratica de HM em

diferentes canais, ex.: intranet, banners, folders, etc.
• Manter indicadores de HM atualizados, em em local de fácil

acesso.
• Visitar periodicamente as áreas para auditar e levantar novas

demandas
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CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

• Retomar	o	conceito	da	HM	na	cadeia	de	transmissão

• Avançar	na	prática	da	HM	buscando	diferentes	recursos	
(OMS)

• Considerar	as	recomendações	para	ambientes	
assistenciais	e	não	assistências	na	era	COVID-19

• Atentar	para	impacto	do	uso	das	luvas	na	prática	de	HM

• Lesões	de	pele	pode	ser	uma	realidade	no	nosso	serviço

• Comunicação,		forte	aliado	disseminação	de	boas	
práticas

25						



Obrigada!
marcia.baraldi@haoc.com.br
marciajahu@live.com
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