


Semana da 
Consciência Limpa 

• Objetivo Principal: Conscientizar sobre a 
importância da higienização das mãos e a 
técnica correta. 

• Objetivo secundário: Conscientizar os 
profissionais das áreas onde a higiene das 
mãos é mensurada sobre as taxas de 
adesão. 

• Público –alvo: profissionais de saúde  

• Abordagem: a abordagem será lúdica e 
descontraída. 
– A campanha contará com a participação do 

grupo de teatro do Hospital Mãe de Deus que se 
caracterizará de personagens que remetem à 
prevenção e controle das infecções: “Detetive 
Semãoweis “ em alusão ao precursor da higiene 
das mãos Ignaz Semmelweis e “Inspector 
Desinfector” associação com alguém que realiza 
a desinfecção. 



PLANO DE AÇÃO PARA AUMENTAR A ADESÃO À HIGIENE DE MÃOS 

O QUE COMO POR QUE QUEM QUANDO QUANTO 

Campanha 
"Semana da 
Consciência 

Limpa" 

Divulgar campanha na TV 
interativa 

Para sensibilizar os profissionais a 
participarem da iniciativa 

SCIH  
MKT 

24/06/2013 0,00 

Divulgar cartazes nas áreas 
Para sensibilizar os profissionais a 
participarem da iniciativa 

SCIH 
MKT 

24/06/2013 75,00 

Providenciar compra ou obter 
patrocínio de swabs para oficina 
de higiene de mãos 

Para realizar oficina de higiene de 
mãos 

SCIH 
Compras 

01/06/2013 
A orçar – 
não 
realizado 

Realizar reunião com o grupo de 
teatro da Instituição 

Para alinhar o tipo de abordagem e 
os personagens que serão criados 
para a campanha 

SCIH  
Grupo de 
Teatro 

25/06/2016 0,00 

Comunicar chefias de enfermagem 
e médicas:  apresentar 
cronograma e combinar presença 
no setor 

Para reforçar a iniciativa perante os 
profissionais 

SCIH 30/05/2013 0,00 

Definir horários em que o 
infectologista  coordenador do 
SCIH estará presente nas áreas 

Para reforçar a iniciativa perante os 
profissionais 

SCIH 30/05/2013 0,00 

Verificar com as chefias os locais 
onde serão  realizadas as oficinas. 

Para possibilitar que o SCIH realize as 
ações nos setores de forma a não 
prejudicar as atividades assistenciais 

SCIH 24/05/2013 0,00 

Verificar as áreas onde será 
possível a participação do grupo 
de teatro 

Para garantir a abordagem lúdica e 
descontraída na maior parte das 
áreas. Em algumas áreas não será 
possível devido a  cracterização, 
como no Centro Cirúrgico por 
exemplo 

SCIH 
24/05/2013 
 

0,00 

Seguir cronograma de ação em 
todas as áreas assistenciais 

Para abranger todas as equipes 
assistenciais 

 SCIH 
03/06 a 
07/06 

0,00 

Realizar oficina Glow Gel (técnica 
adequada de higiene de mãos) 

Para capacitar / sensibilizar os 
profissionais para a técnica 
adequada 

 SCIH 
03/06 a 
07/06 

0,00 

Aplicar questionário sobre as 
percepções dos profissionais sobre 
a higiene de mãos e os fatores 
dificultadores para essa prática 

Para identificar fatores dificultadores 
da prática, subsidiar adequações e 
aumentar a adesão 

 SCIH 
03/06 a 
07/06 

0,00 

Distribuir brindes (marcadores de 
página "5 momentos" e frasco de 
álcool gel 

Para sensibilizar os profissionais para 
a prática e promover a iniciativa 

SCIH 
03/06 a 
07/06 

0,00 

Plano de ação 



Exemplo de cartaz de 
divulgação 



Questionário aplicado 



1. JÁ RECEBEU TREINAMENTO SOBRE HM 94%  responderam que haviam 
recebido capacitação 

2. SOBRE AS INDICAÇÕES, QUAL SEU 
CONHECIMENTO 

65% responderam alto ou muito 
alto 

3. QUAL A EFICÁCIA DA HM 92% responderam alta ou muito alta 

4. QUAL O IMPACTO DA HM 92% responderam alto ou muito 
alto 

5. EM RELAÇÃO A ESTRUTURA, QUAL A 
SUA OPINIÃO SOBRE: 

5.a QUANTIDADE DE DISPENSADORES 58% responderam satisfatória 

5.b LOCALIZAÇÃO DOS DISPENSADORES 52% responderam satisfatória 
 

6. DESEMPENHO SOBRE HM 49% responderam satisfatório 

7. QUAL A IMPORTÂNCIA OS PACIENTES 
DÃO EM RELAÇÃO AO PROFISSIONAL 
HIGIENIZAR AS MÃO 

82% responderam alta ou muito alta 

8. QUAL A IMPORTÂNCIA A CHEFIA DÁ EM 
RELAÇÃO A VOCÊ HIGIENIZAR AS MÃOS 

89% responderam alta ou muito alta 

9. COMO AVALIA OS ESFORÇOS DA 
INSTITUIÇÃO 

70%  responderam satisfatórios 

Resultados do 
Questionário 



Imagens da Campanha 

































 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 


