
Excelência em mãos limpas
Hospital e Maternidade Santa Joana e Pro Ma-
tre Paulista são reconhecidos pelo esforço de 
campanhas em prol da higienização das mãos e 
sua importância no combate às infecções

O Grupo Santa Joana recebeu o Prêmio Latino Americano de Excelência na 
Higienização das Mãos 2014, em reconhecimento às iniciativas realizadas no 
Hospital e Maternidade Santa Joana e Pro Matre Paulista. O prêmio foi conce-
dido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com Sociedades 
Europeias de Controle de Infecções e a Aesculap Academia. 
Ao todo, 85 hospitais e centros de saúde da América Latina inscreveram-se na 
premiação e apenas duas instituições brasileiras foram vencedoras: o Grupo 
Santa Joana (Hospital e Maternidade Santa Joana e Pro Matre Paulista), de São 
Paulo, e o Hospital Mater Dei, de Belo Horizonte. A avaliação dos hospitais 
foi feita com base em cinco etapas: mudança de sistema; formação e educação; 
avaliação e retroinformação; lembretes no local de trabalho; e clima institucio-
nal seguro para higiene das mãos.
Durante a etapa final da premiação, em junho de 2014, os hospitais finalistas 
receberam a visita de um dos maiores especialistas em doenças infecciosas do 
mundo, o Dr. Didier Pittet, presidente da comissão avaliadora do prêmio, que 
avaliou as iniciativas e condutas de cada instituição.  
Desde 2010, o trabalho de higienização das mãos no Grupo Santa Joana é 
coordenado pelas enfermeiras do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. 
“Buscamos sempre melhorias e inovações nesse processo. Criamos um grupo 
multidisciplinar que trabalha as cinco questões da higienização das mãos da 
OMS. O grupo é formado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, além de 
profissionais do laboratório e do raio-x. O grupo se reúne uma vez por mês e 
discute indicadores, estratégias educacionais, auditorias e sugestões para colo-
car em prática as ações”, conta a enfermeira Tatiane Rodrigues, coordenadora 
do Grupo de Higienização das Mãos. 

“Agora o nosso 
exemplo de sucesso 
será disseminado a 
outras instituições 
para que consigam 
alcançar o nível de 
excelência” 

Tatiane Rodrigues, coordena-
dora do Grupo de Higieniza-
ção das Mãos
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A equipe multidisciplinar, composta por cerca de 20 pro-
fissionais em cada hospital, desenvolve todo o programa de 
educação voltado à limpeza das mãos. É capacitada para dar 
orientações sobre o tema, realizar auditorias, obter indicadores 
e aplicar as atividades e campanhas sobre o tema.
As ações sobre a importância da higienização das mãos estão 
alinhadas com o tema “Uma Assistência Limpa é Uma Assis-
tência Mais Segura”, desafio global na área da Segurança do 
Paciente proposto pela OMS em 2005 e que aborda a neces-
sidade de combate às infecções associadas aos cuidados de 
saúde.
Para Tatiane, o sucesso do trabalho se deve à estratégia de 
abordar o tema no dia a dia dos hospitais, fazendo com que 
os colaboradores sintam-se importantes e responsáveis nesse 
processo. “Eles acabam se interessando pelo assunto, de for-
ma agradável e estimulante ao mesmo tempo”, destaca. Para 
ela, o prêmio serve de estímulo e reconhecimento a todos os 
colaboradores que se dedicaram, incansavelmente, na busca 
de melhorias. “Agora o nosso exemplo de sucesso será dis-
seminado a outras instituições para que consigam alcançar o 
nível de excelência. Só vamos conseguir isso com o envolvi-
mento de todos os colaboradores, não apenas do controle de 
infecção hospitalar.”

educação e campanhas
Nos dois hospitais, todos os novos colaboradores participam de 
um programa educacional de higienização das mãos que engloba 
treinamento sobre o tema, o conceito 5 momentos, procedimen-
tos corretos para a lavagem das mãos e aplicação de preparações 
alcoólicas. O treinamento anual dos colaboradores abrange os 
temas do programa educacional com abordagem prática. 
Além das orientações e materiais educativos que fazem parte do 

cotidiano dos hospitais, recentemente o Grupo Santa Joana criou 
campanhas específicas sobre o tema. A “Feira interativa de hi-
giene das mãos” envolveu diversas atividades, entre elas: mesa 
com microscópio e placas com bactéria; painel sobre o histórico 
das iniciativas; atividade educativa sobre os 5 momentos e a téc-
nica de higiene das mãos; distribuição de brindes e álcool em gel; 
banner da campanha; distribuição de crachá com os 5 momentos. 
A estratégia também incluiu a edição de um vídeo Institucional 
com envolvimento dos colaboradores praticando a técnica que 
foi divulgada durante a feira. 
Outra iniciativa foi a realização do concurso cultural “Neste 
halloween não faça travessuras: mantenha suas mãos sempre 
limpas!”, realizado em 2013. Os colaboradores apresentaram 
sua visão sobre o tema por meio de teatro, poesia, vídeo e 
paródias envolvendo o tema e o auditório utilizado para as 
apresentações foi decorado com a temática do halloween. 
A campanha mais recente teve como tema “Eu te ajudo e 
você me ajuda”. A proposta era que cada colaborador fosse 
responsável na abordagem dos 5 momentos e na técnica de 
limpeza das mãos com a sua equipe durante o período de uma 
semana, incentivando e ajudando os colegas a lembrarem de 
higienizar as mãos. 
Entre os diferentes métodos para acompanhar o trabalho, o grupo 
multidisciplinar, acompanhado do serviço de controle de infec-
ção, realiza trimestralmente uma auditoria para avaliar a adesão 
da higienização das mãos nos hospitais, utilizando como base a 
ferramenta de observação da OMS. A média de adesão varia de 
73,5% a 77,7% em ambas as instituições. Como incentivo à prá-
tica, as unidades têm uma meta de adesão de 80%. A cada nova 
auditoria discutem-se estratégias educacionais para alcançar a 
meta. Outro indicador monitorado mensalmente é o de consumo 
de álcool em gel e sabão.

Estratégias de divulgação
 ● Colocação de cartazes informati-
vos em todas as pias dos postos de 
Enfermagem, unidades de terapia 
intensiva (UTI) e de internação, além 
de adesivos nas papeleiras e murais 

 ● Distribuição de informativos bimes-
trais sobre o tema que abordam as 
campanhas realizadas

 ● Colaboradores recebem crachás com 
lembrete dos “5 momentos de higie-
nização das mãos”

 ● Folhetos e totens com orientações 
para pacientes, pais e visitantes nas 
entradas das UTI neonatais e entrada 
social das instituições, além de dis-
pensador de álcool gel

 ● Orientação aos pacientes e familiares 
sobre a importância da higienização 
das mãos durante a internação com 
informativo nos quartos e cartazes 
com a foto dos profissionais lembran-
do o paciente a cobrar a limpeza das 
mãos dos profissionais de saúde 
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