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Clinical Skills
Biossegurança: higiene das mãos (álcool gel/água e sabão)

Overview

As diretrizes para a higienização das mãos promovem o uso de produtos à base de
álcool, comumente denominado álcool gel. No entanto, a higienização das mãos com
água e sabão é necessária quando há suspeita ou confirmação de agentes patogênicos
produtores de esporos (p. ex., Clostridium difficile); as mãos entraram em contato com
fluidos corporais ou estão visivelmente sujas.

VISÃO GERAL
O componente mais importante e básico na prevenção e controle da transmissão da infecção é a higienização das mãos.
Higienização das mãos é um termo geral, que se aplica à higienização simples das mãos, higienização antisséptica das mãos,
fricção antisséptica das mãos com produtos alcoólicos e antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos. A
higienização simples das mãos refere-se à lavagem das mãos com água e sabão, quando há sujidade visível. A higienização
antisséptica das mãos promove a remoção de sujidades e microrganismos com o uso de antisséptico. A fricção antisséptica
das mãos remove a carga microbiana das mãos com o uso de álcool gel, quando as mãos não estiverem com sujidade visível
A antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos, com o uso de antisséptico degermante, elimina a microbiota
transitória da pele e reduz a microbiota residente.

Os meios mais comuns de transmissão de infecção entre os pacientes é o contato com as mãos do pessoal da equipe de
saúde. Por exemplo, o companheiro de quarto do paciente pede ao profissional para abrir recipientes de comida na sua
bandeja de refeição. O profissional deixa, depois, o quarto do paciente para preparar uma dose de medicação a ser dada em 5
minutos. Se o profissional não conseguir realizar a higienização das mãos, antes de cada uma dessas ações, os
microrganismos do muco do primeiro paciente serão transmitidos à alimentação do companheiro de quarto e para o recipiente
de medicação. A higienização das mãos não é opcional. É uma responsabilidade crítica para todos os profissionais de saúde.
A higienização das mãos adequada reduz, significativamente, as taxas de infecção e colonização por microrganismos
multirresistentes.

Estudos têm demonstrado, que há um aumento no número de bactérias colonizadas sob joias ou adornos das mãos, tais
como anéis e relógios. Numerosos estudos indicam que unhas compridas, unhas artificiais e unhas polidas com lascas
também abrigam bactérias. Portanto, é altamente recomendável que a equipe de saúde se abstenha do uso de anéis e outras
joias ou adornos durante a prestação de cuidados e mantenha as unhas bem aparadas e naturais (sem unhas artificiais ou
extensores) e sem polimento.  Se usar joias ou adornos, estes devem ser removidos antes de realizar a higienização das
mãos. E se forem colocados novamente, a higienização das mãos deverá ser feita novamente.

A degermação das mãos, com uma solução à base de álcool, é o padrão-ouro para a equipe de saúde realizar a higienização
das mãos. Estudos demonstraram que a limpeza das mãos à base de álcool é superior à realizada com detergentes
antimicrobianos, pela capacidade que o álcool tem de reduzir o número de bactérias.  A Organização Mundial da Saúde,
recentemente, acrescentou a degermação com produtos de álcool à sua lista de medicamentos essenciais.

As diretrizes para a higienização das mãos recomendam o uso de produtos à base de álcool, comumente denominado álcool
gel, a não ser que estas tenham entrado em contato com fluidos corporais ou estejam visivelmente sujas, ou quando há
suspeita ou confirmação de que o paciente tem patógenos formadores de esporos (p. ex., Clostridium difficile). Os patógenos
formadores de esporos são conhecidos por serem altamente resistentes à morte por álcool. A utilização de produtos à base de
álcool para a antissepsia- da pele desloca os esporos sobre a superfície cutânea, em vez de removê-los, fisicamente, como na
lavagem mecânica com água e sabão.  

O profissional deve lavar as mãos com sabão antimicrobiano ou não antimicrobiano e água nas seguintes situações: 
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1. Quando as mãos estiverem visivelmente sujas;
2. Quando as mãos estiverem visivelmente sujas com sangue ou outros fluidos corporais;
3. Quando as mãos estiverem contaminadas com material proteico;
4. Depois de usar o banheiro;
5. Após a exposição ou suspeita de exposição a agentes patogênicos formadores de esporos (p. ex., Clostridium

difficile).

Se as mãos não estiverem visivelmente sujas ou não preencherem nenhum dos critérios anteriores, o profissional deve fazer
antissepsia com álcool gel para descontaminar, rotineiramente, as mãos nas seguintes situações: 

1. Antes de ter contato direto com os pacientes;
2. Antes de calçar luvas limpas ou estéreis;
3. Antes de inserir cateteres vesicais, cateteres vasculares periféricos ou outros dispositivos invasivos;
4. Depois de contato com a pele intacta de um paciente (p.ex., quando se faz a aferição de pulso ou pressão arterial, ao

levantar um paciente);
5. Após o contato com fluidos corporais ou excreções, mucosas, pele não íntegra e curativos, se as mãos não estiverem

visivelmente sujas;
6. Ao se deslocar de um local corporal contaminado para um local corporal limpo, durante a prestação de cuidados;
7. Após o contato com objetos inanimados (incluindo o equipamento médico) na vizinhança imediata de um paciente;
8. Depois de retirar as luvas.

Se o álcool gel não estiver disponível, o profissional poderá lavar as mãos com um sabão antimicrobiano e água. O
profissional deve evitar a lavagem das mãos com água e sabão imediatamente após usar um produto de limpeza alcoólico,
pois isso é desnecessário e pode levar a dermatites. 

MATERIAIS
Clique para ter acesso à lista. 

ORIENTAÇÃO AO PACIENTE E À FAMÍLIA
Instruir o paciente e o cuidador familiar sobre as técnicas de higienização adequada das mãos e situações em que ela é
necessária.
Orientar o paciente sobre os riscos de infecção em hospitais.
Orientar o paciente de que ele pode ter um papel importante para melhorar a adesão à higienização das mãos, lembrando
a equipe de saúde de realizar a higienização das mãos.
Estimular as perguntas e respondê-las à medida que surgirem.

AVALIAÇÃO E PREPARAÇÃO
AVALIAÇÃO

1. Inspecionar a superfície das mãos para detectar dermatite, rachaduras ou cortes na pele ou cutículas. Evite unhas
longas ou artificiais.

2. Inspecionar as mãos quanto à sujidade visível.
3. Notar a condição das unhas. Certificar-se de que as unhas estejam curtas, lixadas e lisas.

PREPARAÇÃO
1. Cobrir quaisquer lesões na pele antes de prestar assistência ao paciente.
2. Puxar as mangas longas de uniformes acima dos pulsos. Evitar o uso de anéis ou relógio; se usados, remova-os

durante a higienização das mãos.
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Fundamentação: Puxar as mangas para cima e remover as joias oferece acesso completo aos dedos, mãos e
pulsos. Nem o Centers for Disease Control and Prevention, nem a Organização Mundial de Saúde fazem
qualquer recomendação a respeito do uso de anéis em um ambiente de cuidados de saúde. O uso de anéis
contribui para a contaminação das mãos e o uso de relógios pode diminuir a implementação da higienização
dos pulsos.

Se os anéis forem postos, novamente, depois que a higienização das mãos for realizada, repetir a higienização
das mãos.

PROCEDIMENTO
ANTISSEPSIA DAS MÃOS USANDO ÁLCOOL GEL

1. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir todas as superfícies da mão. Observar a
quantidade recomendada pelo fabricante. ( Figura 1 ).

Fundamentação: É necessária uma quantidade de produto suficiente para cobrir completamente as mãos.
2. Friccionar as palmas das mãos entre si.- ( Figura 2 ).
3. Friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos, e vice-versa.
4. Friccionar a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados.
5. Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, e vice-versa.
6. Friccionar o polegar esquerdo com auxílio da palma da mão direita, utilizando movimentos circulares, e vice-versa.
7. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra palma da mão esquerda, fazendo um movimento circular, e

vice-versa.
8. Friccionar os punhos com movimentos circulares.
9. Deixar as mãos secarem naturalmente.

Fundamentação: O álcool gel deve secar para assegurar uma ação antimicrobiana completa e diminuir a
incidência de irritação da pele.

Higienizar as mãos com álcool gel-, do início até a secagem, por 20 a 30 segundos.

Não usar álcool gel para higienização das mãos, quando há suspeita ou confirmação de patógenos produtores
de esporos.

LAVAGEM DAS MÃOS USANDO ÁGUA E SABÃO
1. Ficar à frente da pia, mantendo as mãos e o uniforme longe de sua superfície.

Fundamentação: O interior da pia é uma área contaminada. 
Se as mãos tocarem a pia durante a lavagem das mãos, repetir a lavagem.

2. Abrir a torneira e molhe as mãos, sempre evitando encostar na pia (Figura 3). Pias com pedais são recomendáveis.
3. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. Observar a

quantidade recomendada pelo fabricante.
4. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando entre si ( Figura 4 ).
5. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos, e vice-versa.
6. Entrelaçar os dedos e friccione os espaços interdigitais.
7. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão oposta, segurando os dedos, com movimentos de vaivém, e vice-versa.
8. Esfregar o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita contra a palma da mão esquerda, fechada em

concha, fazendo movimento circular, e vice-versa.
9. Esfregar o punho esquerdo com o auxílio da mão direita, utilizando movimento circular, e vice-versa.

10. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão, no sentido dos dedos para os punhos ( Figura 5 ). Evitar contato
direto das mãos ensaboadas com a torneira.

11. Secar as mãos com toalhas de papel descartáveis, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos.
12. Descartar as toalhas de papel toalha em recipiente de lixo adequado.
13. Fechar a torneira usando toalha de papel limpa e seca ( Figura 6 ). Se a pia tiver pedal, utilize-o para cessar o fluxo

de água.
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MONITORAÇÃO E CUIDADOS
1. Inspecionar a superfície das mãos para detectar sinais óbvios de sujeira ou outros contaminantes.

RESULTADOS ESPERADOS
Mãos e áreas sob as unhas estão limpas e livres de detritos.
O paciente permanece livre de infecção.

RESULTADOS INESPERADOS
Mãos ou áreas sob as unhas ficam sujas.
O uso repetido de sabonetes ou antissépticos causa dermatite ou rachadura da pele.
O paciente contrai uma infecção hospitalar.

DOCUMENTAÇÃO
Não há.

CONSIDERAÇÕES PEDIÁTRICAS
Não há. 

CONSIDERAÇÕES GERONTOLÓGICAS
O impacto das infecções é muito maior em idosos. A higienização das mãos por funcionários que atendem idosos é de
extrema importância e deve ser uma exigência de educação continuada.

CONSIDERAÇÕES DE HOME CARE
A enfermeira deve avaliar o paciente e o cuidador principal para determinar a sua compreensão sobre a transmissão de
microrganismos e sua capacidade e motivação para realizar a higienização das mãos corretamente.
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