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RESUMO 

Objetivo: descrever experiência de dinâmica para sensibilização dos profissionais do CME em relação às práticas de 
HM. Metodologia: estudo descrito, do tipo relato de experiência realizado com 12 profissionais do CME de um 
hospital privado de Belo Horizonte. Utilizou-se um objeto lúdico, denominado como “Caixa Misteriosa”. Para este 
estudo não foi necessário um parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. Entretanto, foram seguidas as normas da 
Portaria n. 466, de 12 de dezembro de 2012. Resultados: os profissionais do controle de infecções evidenciaram 
falhas durante a execução da técnica de HM. Conclusão: a dinâmica com a “Caixa Misteriosa” mostrou-se uma boa 
opção para despertar o interesse dos profissionais do CME em relação às práticas de HM. Descritores: Desinfecção 
das Mãos; Controle de infecções; Educação continuada. 
 
ABSTRACT 
Objective: to describe dynamics experience to sensitize the CME professionals in relation to hand hygiene (HH) 
practices. Methods: a descriptive study of the type of experience reported with 12 professionals from a private 
hospital in Belo Horizonte. A ludic object was used, denominated like "Mysterious Box".This study did not require an 
opinion from the Research Ethics Committee. Results: the infection control professionals evidenced failures during 
the execution of the HH technique. Conclusion: the dynamics with the "Mysterious Box" proved to be a good option 
to arouse the interest of the professionals in relation to HH practices. Descriptors: Hand Disinfection; Infection 
Control; Education Continuing. 
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A Higienização das Mãos (HM) é uma 

das melhores medidas para prevenir as 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

(IRAS) e que apesar da simplicidade continua 

sendo um desafio para a qualidade da 

assistência1-2. Apesar das diversas legislações 

vigentes reforçarem a importância da HM 

para prevenção e controle de doenças, sabe-

se que os profissionais de saúde não seguem 

as recomendações em suas rotinas, sendo 

necessário o aperfeiçoamento contínuo da 

prática e uma avaliação sistemática em 

todos os ambientes1,3-4. 

Dentre os diversos setores de um 

hospital, destaca-se o Centro de Materiais e 

Esterilização (CME) no combate às IRAS, 

tornando-se um serviço de apoio essencial 

para trabalhar a prática de HM5. O CME é 

uma unidade funcional destinada ao 

processamento de produtos para saúde (PPS) 

envolvidos nos procedimentos críticos e 

semicríticos junto ao paciente6-7.  

Nesse contexto, a HM no CME é 

recomendada para prevenção da transmissão 

de microrganismos e promoção da segurança 

do profissional da saúde6. Por esse motivo, 

torna-se necessário capacitar à equipe de 

enfermagem nos aspectos de biossegurança 

e controle de infecções. Além do exposto, 

destaca-se carência de estudos nacionais em 

relação ao uso de ações educativas, em 

especial, dinâmicas, para sensibilização dos 

profissionais do CME em relação às práticas 

de HM8. 

Espera-se que este estudo forneça 

informações que permitirão subsidiar 

condutas mais eficazes para elaboração de 

ações educativas que estimulem interesse 

dos profissionais desse serviço de apoio em 

relação à temática proposta.  

 

Descrever experiência de dinâmica 

para sensibilização dos profissionais do CME 

em relação às práticas de HM.  

 

Trata-se de um estudo descritivo, do 

tipo relato de experiência. Relato de 

experiência é definido como uma ferramenta 

da pesquisa descritiva que apresenta uma 

reflexão sobre uma ação ou um conjunto de 

ações que abordam uma situação vivenciada 

no âmbito profissional de interesse da 

comunidade científica9. 

Os dados empíricos foram produzidos 

durante o mês de setembro de 2016. Neste 

caso, utilizou-se observação direta e 

posterior, anotação sobre aspectos 

observados pelo enfermeiro e acadêmico do 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 

(SCIH) durante duas dinâmicas realizadas 

com profissionais de enfermagem alocados 

no CME de um hospital privado de Belo 

Horizonte. 

Inicialmente, o setor de manutenção 

do hospital de estudo elaborou um objeto 

(Figura 1) denominado posteriormente, 

“Caixa Misteriosa”, mensurando 40 cm de 

altura; 40 cm de diâmetro, com peso total 



de 5 kg. Para construção foi utilizado 

madeira MDF, duas alças metálicas

branca, papel veludo e luz negra. 

da caixa foi revestido com o papel negrume

para aperfeiçoamento da efetividade da 

negra.  

 
Figura 1. “Caixa misteriosa” utilizada pelo 
SCIH, 2016. 

        Fonte: dados da pesquisa. 
 

Após a confecção e testes realizados 

com o objeto, foram ministrados dois 

treinamentos com os profissionais do CME 

baseados no Guideline da Organização 

Mundial da Saúde (OMS)1. O conteúdo 

contemplou tópicos relacionados aos 

momentos adequados para HM e 

biossegurança5,10. A duração foi de 30

minutos e obteve-se como público alvo 12 

técnicos de enfermagem, no total de 20 

profissionais alocados no setor de apoio

No final da exposição dialogada

realizou-se a dinâmica com a

Misteriosa”. Solicitou-se aos participantes

para higienizar as mãos com 

fluorescente da mesma forma que

durante a rotina de trabalho. Ao 

las no interior da caixa foi possível visualizar 

luminosidade na pele, simulando possíveis 
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Para construção foi utilizado 

metálicas, tinta 

branca, papel veludo e luz negra. O interior 

aixa foi revestido com o papel negrume 

a efetividade da luz 

“Caixa misteriosa” utilizada pelo 

 

e testes realizados 

ministrados dois 

com os profissionais do CME 

Organização 

. O conteúdo 

contemplou tópicos relacionados aos 

e aspectos de 

A duração foi de 30 

blico alvo 12 

m, no total de 20 

s alocados no setor de apoio. 

No final da exposição dialogada 

se a dinâmica com a “Caixa 

aos participantes 

com álcool 

forma que executam 

Ao introduzi-

foi possível visualizar 

luminosidade na pele, simulando possíveis 

microrganismos contaminantes de pele 

(Figura 2).  

Figura 2. Exposição da mão com álcool 
fluorescente à luz negra, 2016.

 Fonte: dados da pesquisa.

Logo após, foi demandado nova

execução da prática utilizando 

alcoólica (não fluorescente). Ao considerar 

limpa, o profissional introduzia novamente 

as mãos procurando vestígio

anterior. 

Neste caso, 

evidenciar as principais 

cometidas durante a execução da prática.

No final da ação, os profissionais do SCIH 

reforçaram em relação

explicaram novamente a importância 

no serviço de esterilização

Para este estudo não foi 

um parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Entretanto, foram seguidas as normas da 

Portaria n. 466, de 12 de dezembro de 2012, 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS)

 A maioria dos participantes possuía 

formação técnica (

feminino (100%) e atuava, princip
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contaminantes de pele 

Exposição da mão com álcool 
fluorescente à luz negra, 2016. 

 
dados da pesquisa. 

 
após, foi demandado novamente 

execução da prática utilizando preparação 

(não fluorescente). Ao considerar 

limpa, o profissional introduzia novamente 

as mãos procurando vestígios do líquido 

Neste caso, a dinâmica permitiu 

as principais fragilidades 

s durante a execução da prática. 

, os profissionais do SCIH 

em relação à técnica adequada e 

ram novamente a importância da HM 

serviço de esterilização1,5.  

Para este estudo não foi necessário 

um parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Entretanto, foram seguidas as normas da 

Portaria n. 466, de 12 de dezembro de 2012, 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS)10. 

 

A maioria dos participantes possuía 

formação técnica (100%), era do sexo 

feminino (100%) e atuava, principalmente, 
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no plantão diurno. A dinâmica contemplou 

60% dos profissionais do CME e ocorreu na 

sala de treinamentos do hospital de estudo, 

com duração total de 30 minutos.  

 Os profissionais participaram de um 

rápido treinamento sobre a temática 

proposta. Sabe-se que a HM é necessária e 

indicada em cinco momentos específicos11. 

No CME também se destacam outros 

momentos para realização dessa medida 

simples, a saber, antes e após o uso de 

luvas, após desinfecção de bancadas, antes 

de montar caixas/bandejas, antes de 

carregar e descarregar a autoclave, antes de 

manusear e distribuir os produtos para saúde 

para os setores assistenciais, entre outros5. 

 Durante a exposição dialogada, os 

participantes afirmaram que a HM não 

ocorria frequentemente nos momentos 

indicados, principalmente pela sobrecarga 

de trabalho. Estudo afirma que esta prática 

sofre influência de diversos fatores, que 

incluem conhecimento, motivação, 

intolerância ao uso repetitivo do sabão ou da 

solução alcoólica e preferências pessoais, 

entretanto a sobrecarga é o fator mais 

fortemente associado à baixa adesão12. 

 Os treinamentos tradicionais somado a 

outros métodos, especialmente, dinâmicas e 

jogos lúdicos despertam maior interesse aos 

participantes. Autores reconhecem 

dinâmicas lúdicas como estratégia positiva 

para promoção da educação continuada nas 

instituições de saúde13-14. Por esse motivo, 

os profissionais do SCIH optaram em realizar 

ação com a “Caixa Misteriosa” para 

sensibilização dos profissionais do CME em 

relação à prática de HM. 

Observou-se durante a dinâmica que o 

tempo de higienização ocorria inferiormente 

ao preconizado na literatura1, além da 

técnica ter sido executada de forma 

inadequada. Autores afirmam que a 

conformidade na prática de higiene das 

mãos contribui para redução das IRAS15. Ao 

encontrar vestígios do líquido anterior (gel 

fluorescente) simulando possíveis bactérias, 

os técnicos de enfermagem preocuparam-se 

com as fragilidades cometidas e aprenderam 

novamente junto aos profissionais do SCIH.  

Além disso, através de relato verbal 

foi notório supervalorização do uso do sabão 

quando comparado à preparação alcoólica. 

Destaca-se que o segundo, respectivamente, 

também é eficaz para garantia de uma 

excelente HM1. No entanto, as 

características do produto como odor e 

velocidade de secagem são fatores que 

influenciam no processo de aceitabilidade16. 

 Embora neste estudo tenha sido 

apresentada apenas a realidade de um 

hospital, configurando-se como uma 

limitação, destaca-se que a dinâmica com a 

“Caixa Misteriosa” foi efetiva na ótica dos 

profissionais do SCIH. Esta ação permitiu o 

levantamento de fragilidades e 

potencialidades em relação ao tema.  

Nesse contexto, vários autores 

reforçam a importância de trabalhar com a 

educação continuada da equipe de 

enfermagem para obter êxito nos aspectos 



ISSN: 2526-4389 

Rev. Eletr. Evid & Enferm. 2017;1(1):68-74 

relacionados à prevenção e controle das 

IRAS17-19. 

 

 O uso da preparação alcoólica foi 

pouco valorizado pelos profissionais do CME 

quando comparado ao sabão. Além disso, a 

sobrecarga de trabalho foi o principal fator 

que influenciou as oportunidades de higiene 

das mãos frente às indicações específicas no 

serviço de apoio.  

A dinâmica com a “Caixa Misteriosa” 

despertou curiosidade e interesse dos 

profissionais do CME, alertando-os sobre as 

principais falhas cometidas durante 

execução da prática e sensibilizando-os em 

relação à importância de executar a técnica 

correta para prevenção de infecções e 

garantia da segurança profissional.  
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