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RESUMO: Na medicina, há uma elevada correlação entre uma boa rotina de higienização das mãos e a redução
das bactérias e contaminantes que levam a infecções hospitalares. Dados em seres humanos estimam que entre 10
a 70 % das infecções hospitalares são evitáveis através do uso de medidas práticas simples. Apesar da ausência de
dados na Medicina Veterinária, acredita-se que o número de casos seja semelhante. As boas práticas hospitalares
podem e devem ser divulgadas entre os profissionais da saúde através de aulas expositivas, cartazes e vídeos
explicativos. A ideia do projeto é a realização de vídeos que expliquem de forma simples e sucinta os passos que
devem ser adotados pelos médicos veterinários e demais trabalhadores da saúde, visando minimizar as infecções
hospitalares, através da diminuição da quantidade de patógenos que podem ser carreados entre os pacientes. Outro
objetivo do projeto é auxiliar na conscientização dos estudantes, funcionários e profissionais sobre o correto
descarte dos resíduos gerados dentro do Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) da UFRGS. Os vídeos estão
sendo realizados com imagens e animações obtidas de animais (com a devida autorização de seus tutores) e objetos
dentro do ambiente hospitalar, e de desenhos realizados por um dos membros do projeto. O primeiro vídeo explica
a importância da higienização das mãos, citando os cinco momentos principais em que deve ser realizada a higiene
das mãos na rotina do profissional, explicando de forma fácil e didática como diminuir o risco de contaminação
hospitalar. O segundo conta com gravações, realizadas durante a lavagem das mãos e utilização de meio alcoólico,
explicando didaticamente o protocolo recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
contando inclusive com uma legenda citando o passo-a-passo. Os demais vídeos descreverão, de forma didática,
a forma correta de higienização de materiais utilizados na rotina clínica, de inserção de cateter venoso e uretral,
bem como o correto descarte de materiais contaminados e resíduos. A validação do objeto será realizada por parte
dos alunos da graduação que estiverem realizando o seu estágio no HCV, os quais responderão a um questionário
de avaliação. Posteriormente pretendemos disponibilizar o vídeo na página da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar do HCV UFRGS e solicitar que todos os alunos de graduação e pós-graduação que desejem acompanhar
a rotina do local, assistam a esses vídeos educacionais antes e durante a realização do mesmo. Os profissionais que
fazem parte da rotina também serão incentivados a assistirem e seguirem os passos indicados.
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