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As diversas situações que compõem o universo da hospitalização infantil podem interferir na garantia de um cuidado 
seguro ao paciente pediátrico no contexto da transmissão de infecção hospitalar por meio das mãos. A etiologia das 
infecções hospitalares em crianças e adultos é basicamente a mesma, podendo ter uma origem endógena ou exógena, 
ou seja, ser causada pela microbiota do próprio paciente ou adquirida de outros pacientes ou profissionais da saúde. A 
transmissão  exógena  pode  ser  direta  através  da  via  área  ou  indireta  pelas  mãos  dos  profissionais  e  objetos 
contaminados. Na área da pediatria os profissionais que cuidam de crianças, podem contaminar-se ou disseminar 
microrganismos que causam infecções, interferindo no curso normal de um processo de doença, aumentando o tempo 
de internação ou causando outros danos á saúde entre outras situações. As particularidades da hospitalização infantil 
podem dificultar a manutenção da segurança do paciente pediátrico, pelo fato de exigirem uma proximidade maior dos 
profissionais de saúde na realização dos cuidados e, consequentemente, uma frequência maior de higienização das 
mãos. Trata-se de um estudo qualitativo com o objetivo de analisar como a formação acadêmica e profissional sobre a 
higienização das mãos contribui para a consciência de uma cultura da segurança do paciente. Foi desenvolvido no 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, por ser um hospital universitário de grande porte que conta com uma Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) ativa e empenhada em reduzir índices de infecção hospitalar e resistência aos 
antimicrobianos. Realizou-se no período entre agosto e dezembro de 2012, nas unidades de internação pediátrica 10º 
Norte e 10º Sul. Participaram 16 sujeitos, das seguintes categorias profissionais: enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
fisioterapeutas e médicos. Para a coleta das informações utilizou-se entrevista semiestruturada. E as mesmas foram 
organizadas e processadas com auxílio do software QSR Nvivo versão 10 e analisadas por meio da técnica de análise 
temática  de  conteúdo  que  resultou  em  duas  categorias:  A  Higienização  das  mãos  e  a  formação acadêmica  do 
profissional de saúde; e A Higienização das mãos e a vida profissional. As considerações bioéticas seguiram as 
Diretrizes  e Normas  Regulamentadoras  de  Pesquisa  em Seres  Humanos, da  Resolução n. 196/96 do  Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). O projeto, submetido à Comissão de Pesquisa (COMPESQ) da Escola de Enfermagem da 
UFRGS, cadastrado na Plataforma Brasil foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HCPA sob o 
número 120.192. Concluiu-se que a formação acadêmica contribui ainda de forma incipiente para a criação de uma 
cultura de segurança do paciente e do profissional. Há lacunas durante o processo formativo do profissional da saúde 
no que se refere à temática da higienização das mãos Em relação a atividade como profissional, destaca-se que os 
participantes evidenciaram o conhecimento, os momentos e a importância do procedimento para a prevenção da 
transmissão de microrganismos no contexto da hospitalização da criança. No entanto, ainda as taxas de adesão à 
higienização das mãos não alcança índices satisfatórios no cuidado e atenção a saúde tanto no cenário do estudo, em 
particular, como no cenário universal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


