EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE
A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
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A higienização das mãos é uma medida importante para prevenção e controle
das infecções no serviço de saúde, seu sucesso depende de vários fatores os
quais vão desde o conhecimento, a prática adequada e até mesmo a educação
continuada. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a
higienização das mãos é uma das iniciativas simples e que garantem aos
usuários e profissionais proteção contra várias doenças provocadas por
microrganismo multirresistente. Dessa forma, a Organização Mundial de Saúde
vem estimulando a melhoria das práticas de higiene das mãos em serviços de
saúde, com o objetivo de combater a resistência microbiana aos
antimicrobianos. O processo da higienização das mãos é muito mais do que
lavar as mãos com água, a higienização engloba adotar práticas diárias e
constantes, sendo assim, o profissional da área da saúde é o um dos principais
mediadores da prevenção de agravos à mesma. A apresentação do projeto é
um método utilizado no processo de ensino aprendizagem do Estágio
Curricular Supervisionado II do 8º período do curso de Enfermagem. Esse
projeto, tem como objetivos, realizar uma Mediação em forma de educação em
serviço sobre a higienização das mãos; e, salientar a importância da
higienização das mãos na assistência à saúde, tanto para a segurança como
para a qualidade dos cuidados prestados. Observou-se, durante o período de
estágio, que de 18 profissionais de saúde, 14 (80%) deles não realizavam a
higienização das mãos. Portanto, verifica-se a importância de desenvolver
atividades de educação em serviço voltadas a higienização das mãos, para a
redução de infecções no serviço de saúde. O método utilizado para o
desenvolvimento do projeto é o 6W-3H. Esse projeto consiste em uma
Educação em Serviço para profissionais de uma Unidade de Saúde da
Estratégia da Família de Curitiba-PR, realizada durante o estágio entre os dias
11 e 14 de setembro de 2017, por meio de uma dinâmica com os 23
profissionais, sendo 13 auxiliares de enfermagem e 5 enfermeiros e 5 médicos.
Será utilizado como recurso, manual de orientação. Como resultado, obtivemos
a participação de 17 profissionais, sendo 10 auxiliares de enfermagem e 4
enfermeiros e 3 médicos. Constatou-se que 15 profissionais souberam
descrever os cinco passos da higienização das mãos, em suas respectivas
ordens. E dois dos profissionais não souberam descrever os cinco passos em
suas ordens. Assim, o enfermeiro, por ser promotor das ações de cuidar e
ensinar, tem como responsabilidade mediar as ações e conhecimentos para
prevenção e promoção da saúde.
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