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Introdução: a higienização das mãos é uma das medidas mais importantes para a prevenção da 
transmissão de infecções. No HCPA, a CCIH observa a higienização das mãos pelos profissionais 
desde 2005, demonstrando taxas nem sempre favoráveis, em média 53% de adesão. Além disso, 
desde 2008, o HCPA é um dos 5 hospitais do país que participa da Estratégia Multimodal para a 
melhoria da higienização das mãos, como parte da “Aliança Mundial para a Segurança do Paciente” 
da OMS/OPAS/ANVISA. Objetivos: melhorar a adesão à higienização das mãos pelos profissionais, 
através de uma campanha interna no HCPA. Materiais e Métodos: a campanha intitulada “Operação 
Mãos Limpas” foi realizada no HCPA no dia 28 de abril de 2009, organizada pela CCIH e pelo Grupo 
de Trabalho para Melhoria do Cuidado Assistencial. Foram instalados novos dispensadores de álcool 
do tipo “spray” em locais estratégicos, frascos de bolso com uma nova formulação de álcool gel, 
cartazes e folhetos ilustrativos. Também foram realizadas palestras, apresentação de vídeo no 
anfiteatro e refeitório, e apresentação da peça teatral “Os Gladiagermes”, pelo grupo teatral do HCPA. 
Resultados: Foram instalados 112 novos dispensadores de álcool “spray”, além dos dispensadores 
de álcool gel já existentes, e distribuídos ao longo do dia 1200 novos frascos de bolso de álcool gel e 
folhetos ilustrativos para os profissionais do hospital. Mais de 500 funcionários participaram das 
palestras e apresentação da peça teatral. Conclusão: a campanha mobilizou grande parte dos 
profissionais do hospital, buscando maior conscientização sobre a importância da higienização das 
mãos e possibilitando o aumento dessa prática. A partir dessa campanha e de novos treinamentos, 
pretende-se alcançar um aumento na adesão à higiene de mãos acima de 75%. 

  




