
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

GABRIELA DE SOUSA MARTINS MELO 

 

 

 

 

 

VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO 

CONHECIMENTO E DA HABILIDADE ACERCA DA HIGIENIZAÇÃO SIMPLES 

DAS MÃOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2012 



 

 

GABRIELA DE SOUSA MARTINS MELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO 

CONHECIMENTO E DA HABILIDADE ACERCA DA HIGIENIZAÇÃO SIMPLES 

DAS MÃOS 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem, do Centro de 

Ciências da Saúde, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre. 

 

Área de Concentração: Enfermagem na atenção à 

saúde 

 

 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento tecnológico 

em saúde e enfermagem 

 
 

Orientador: Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos 

Torres 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2012 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte - UFRN  
Biblioteca Setorial Especializada em Enfermagem Profª Bertha Cruz Enders 

 
 
M528 
 
           Melo, Gabriela de Sousa Martins. 
                 Validação de instrumentos para avaliação do conhecimento e da habilidade 

acerca da higienização simples das mãos / Gabriela de Sousa Martins Melo. – 
2012.  

114 f. : il. 
 

Orientador: Gilson de Vasconcelos Torres. 
Dissertação (mestrado)  – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Enfermagem, 2012. 
 

1. Enfermagem - Dissertação. 2. Higiene das mãos - Dissertação. 3. Estudos 
de validação. I. Torres, Gilson de Vasconcelos. II. Título. 

 
RN/UF/BS-Enf.                                                            CDU 616-083(043.3)   

 



 

 

VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E 

DA DA HABILIDADE ACERCA DA HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem do Centro de 

Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como requisito parcial 

para obtenção do Título de Mestre.  

 

 

 

Aprovada em: ___ de outubro de 2012, pela banca examinadora.  

 

 

PRESIDENTE DA BANCA: 

 

Professor Dr. Gilson de Vasconcelos Torres 

(Departamento de Enfermagem/UFRN) 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

_________________________________________________ 

Professor Dr. Gilson de Vasconcelos Torres - Orientador 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN) 

 

 

__________________________________________________ 

Professor Dr. Ednaldo Cavalcante de Araújo  

(Universidade Federal de Pernambuco/UFPE) 

 

 

__________________________________________________ 

Professora Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN) 

 

 

__________________________________________________ 

Dra. Cristina Katya Torres Teixeira Mendes 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN) 

 

 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

A Deus, por me dar forças durante toda a minha trajetória, mostrando-me sempre que é 

possível. Por abrir as portas para caminhos antes distantes e me conceder a felicidade de 

novas conquistas e buscar novos objetivos e desafios.  

 

Aos meus pais, Cláudio e Kátia, pelo exemplo de vida e por sempre estarem ao meu lado, 

dando-me total apoio e condições para escolher o meu caminho e a minha trajetória acadêmica, 

mostrando-me que, apesar das dificuldades e de alguns caminhos tortuosos, quando há união, 

perseverança e acima de tudo humildade, qualquer obstáculo pode ser um desafio facilmente 

superável.  

 

À minha irmã Carolina, com a qual compartilhei muitas idas e vindas e caronas ao 

Departamento de Enfermagem, obrigada pela paciência, companheirismo e carinho.  

 

Ao meu namorado Rafael, que sempre me motivou em todas as etapas desta conquista e me 

incentivou a ir cada vez mais longe, pela paciência e carinho e, até mesmo, simplesmente por 

entender a minha ausência e dificuldade de vê-lo em determinados momentos.  



 

 

AGRADECIMENTO ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu orientador e mestre, professor Dr. Gilson de 

Vasconcelos Torres, por acreditar em meu potencial ao me 

receber de portas abertas em seu grupo de pesquisa, 

proporcionando desde a graduação o contato com a 

docência, dando-me apoio e toda a base para construção de 

um caminho acadêmico e mostrando que, apesar dos 

caminhos tortuosos, quando se é verdadeiro, se têm 

dignidade, humildade e união, qualquer obstáculo é um 

desafio naturalmente superável. Agradeço-lhe pelas 

oportunidades, confiança depositada em mim, por todos os 

ensinamentos e orientações, e em especial por me 

acompanhar e incentivar o meu crescimento acadêmico. 

Faltam palavras para expressar a minha gratidão e 

admiração pelo profissional e exemplo de pessoa que és. 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos professores e ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, pelo incentivo e contribuição científica e pelas oportunidades e 

confiança depositadas em mim. 

 

Aos Professores Doutores Ana Luísa Brandão de Carvalho Lira, João Carlos Alchieri e 

Cristina Kátya Torres Teixeira Mendes, por todas as contribuições e sugestões para a 

qualificação do meu projeto e artigo da dissertação, e por acreditarem em mim e 

proporcionarem a possibilidade de progredir na minha vida acadêmica, um grande passo ao 

doutorado.  

 

Ao Professor Ednaldo Cavalcante de Araújo, por aceitar em contribuir com este estudo e pela 

sua inestimável presença na minha defesa. 

 

Aos meus familiares, por compreenderem os momentos de ausências durante esta caminhada, 

mas que sempre me deram forças para continuar e buscar novos horizontes.  

 

A todos os meus amigos e companheiros da turma de mestrado e doutorado, Bia, Ana 

Angélica, Alex, Mariana, Cris, por compartilharem ensinamentos, momentos de dedicação e 

de descontração, espero encontrá-los brevemente por novos caminhos. Em especial a Cecília, 

com quem dividirei nova etapa de experiência, aprendizado acadêmico e fortalecimento como 

pesquisadora.  

 

Às minhas amigas de graduação, Gabi, Babi, Bia Medeiros, Marília, Day, Sasá, Pitty, Lygia, 

Karlinha, Ju e Raquel, com quem compartilhei momentos aprendizado e alegria e sempre me 

botavam para cima nos momentos de cansaço, com suas resenhas e brincadeiras. 

 

Às companheiras de projeto Lívia e Manuela, por compartilharem todos os passos desta 

pesquisa, a incansável busca dos juízes e demais momentos para construção de uma grande 

pesquisa. Em especial a Manuela, por compartilhar todos os momentos, por me escutar, pela 

calma, pela paz transmitida, pelas preciosas ajudas, mas acima de tudo por estar ao meu lado 

em todos os momentos, dividindo alegrias, tristezas e vitórias, muito mais que companheira 



 

 

de mestrado, de projeto, de Grupo de Pesquisa, posso dizer que você é uma grande amiga para 

a vida toda. 

 

À Isabelle, amiga para todas as horas, pelo incentivo, carinho e confiança, por todas as 

orientações e auxílio, mostrando que no final tudo dá certo, com quem dei os primeiros passos 

na pesquisa, que me ensinou junto com o professor Gilson o que é o mundo da pesquisa, 

sendo um exemplo de dedicação e de pessoa.   

 

Às enfermeiras e futuras mestrandas Samilly e Amanda e todas as bolsistas do Prof. Gilson, 

Quinídia, Rhayssa, Isabelle, Camylla, Marjorie, Lays, Andrea e Micheline, pela grande 

contribuição, ajuda e palavras de confiança durante este processo. Tenho certeza que em 

breve serão vocês que estarão aqui!  

 

Às mestranda e doutoranda Thalyne e Daniele, amigas conquistadas com a convivência no 

Grupo de Pesquisa da sala do professor Gilson, obrigada por todos os ensinamentos, pela 

colaboração, amizade e força cultivas durante todos estes anos.  

 

Aos juízes da pesquisa, pela participação e contribuições, sem as quais este trabalho não se 

concretizaria.  

 

Ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, pelo incentivo e pela bolsa concedida 

durante o mestrado.  

 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo auxílio na 

concessão da bolsa durante o mestrado e pelo financiamento do projeto por meio do edital 

Universal 14/2012 - Faixa B - de R$ 30.000,01 a R$ 60.000,00.  

 

Aos funcionários do Departamento de Enfermagem da UFRN e da Pós-Graduação, por serem 

sempre prestativos e pacientes no atendimento às várias solicitações.  

 

A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, me ajudaram no desenvolvimento e 

realização deste sonho. Esta conquista também é de vocês, muito obrigada! 

 



 

 

MELO, G.S.M. Validação de instrumentos para avaliação do conhecimento e da habilidade 

acerca da higienização simples das mãos. Natal, 2012. 114p. Dissertação (Mestrado em 

Enfermagem) – Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2012. 

 

 

RESUMO 

 

 

O estudo teve como objetivo validar instrumentos para avaliação do conhecimento e habilidade acerca 

da higienização simples das mãos (HSM). Estudo quantitativo, metodológico, desenvolvido em duas 

etapas: levantamento da literatura para subsidiar a construção de dois instrumentos para avaliação o 

conhecimento e a habilidade sobre HSM, sendo um questionário do conhecimento com 12 questões 

objetivas e um roteiro estruturado composto por 14 passos da técnica; e a segunda com a identificação 

e seleção dos juízes e submissão dos instrumentos para avaliação. Para identificação dos juízes foi 

realizado contato com as coordenações dos cursos de enfermagem das universidades do Rio Grande do 

Norte e solicitado contato dos docentes das disciplinas de semiologia e/ou semiotécnica da 

enfermagem. A amostra foi composta por 27 juízes, adotados como critérios de inclusão: enfermeiros, 

docentes da disciplina de semiologia e/ou semiotécnica, mínimo de um ano de experiência, sendo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

e uma universidade particular do Estado do Rio Grande do Norte. A avaliação dos itens dos 

instrumentos ocorreu a partir da classificação em adequado, adequado com alterações e inadequado; 

nos dois últimos casos deveriam ser explicitadas sugestões para melhoria dos itens e a avaliação geral 

de cada instrumento a partir de 10 requisitos. Após a avaliação foi realizada a validação de conteúdo 

com aplicação do Índice Kappa e Índice de Validade de Conteúdo (IVC), aceitando índices superiores 

a 0,61 e 0,75, respectivamente. Este estudo obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Onofre Lopes (CAAE nº 0002.0.294.000-10). Os dados coletados foram 

organizados em planilha eletrônica, exportados para o software estatístico e analisados por meio de 

estatística descritiva. O levantamento da literatura contemplou 19 estudos, predominaram artigos 

científicos, entre 2008 a 2010, com distribuição mundial, público alvo de profissionais da saúde. 

Quanto às características dos instrumentos, destacaram-se: dados sociodemográficos; conhecimentos 

sobre higienização das mãos (HM); técnica de HM; revisões sobre HM e recomendações para 

melhoria da prática. Evidenciou-se variação na técnica de HM com água e sabão. Das 12 questões do 

conhecimento, três atingiram nível perfeito de concordância (Kappa e IVC = 1,00). As demais foram 

consideradas adequadas com alterações, sendo as principais sugestões sobre clareza das questões. Dos 

14 itens do roteiro estruturado, oito não atigiram nível perfeito de concordância, mas todos estavam 

dentro dos valores de IVC e Kappa estabelecidos. As sugestões tratavam especialmente sobre o 

vocabulário e clareza dos itens. Na avaliação geral dos instrumentos, o questionário do conhecimento 

obteve IVC de 0,91 e Kappa de 0,82, e o roteiro estruturado IVC de 0,95 e Kappa de 0,91. Os 

instrumentos podem ser considerados válidos quanto ao conteúdo, sendo satisfatórios e adequados 

para a mensuração do conhecimento e da habilidade sobre a HSM, demonstrando a importância de se 

realizar validação prévia do instrumento de avaliação.  

 

Descritores: Enfermagem; higiene das mãos; estudos de validação; questionários; avaliação. 
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Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, 2012. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The study aimed to validate instruments for evaluation of knowledge and ability about the simple hand 

washing (SHW). It is a quantitative, methodological study developed in two stages: review of the 

literature to support the construction of two instruments for evaluating the knowledge and ability about 

SHW, being a knowledge questionnaire with 12 objective questions and a structured script consisting 

of 14 steps of the technique, and the second with the identification and selection of judges and 

submission of the instruments for evaluation.  For identification of the judges was made contact with 

the coordination of nursing courses at the universities of Rio Grande do Norte and requested contact of 

the teachers of the discipline of semiology and/or semiotics of nursing. The sample was composed by 

27 judges, adopted as inclusion criteria: nurses, teachers of the disciplines of semiology and/or 

semiotics, at least one year of experience, being of Federal University of Rio Grande do Norte / 

UFRN, State University of Rio Grande do Norte and an private university in the State of Rio Grande 

do Norte. The items evaluation of the instruments occurred from the classification in appropriate, 

appropriate with amendments and inappropriate; in the last two cases should be explicit suggestions 

for improvement of the items and general evaluation of each instrument from 10 requirements. After 

the evaluation was performed the content validation with application of the Kappa Index and Content 

Validity Index (CVI), accepting index higher than 0,61 and 0,75, respectively. This study was 

approved by the Research Ethics Committee of the University Hospital Onofre Lopes (CAAE nº 

0002.0.294.000-10). The data collected were organized in a eletronic spreadsheet, exported to 

statistical software and analyzed using descriptive statistics. The literature review included 19 studies, 

predominated scientific articles, between 2008 to 2010, with worldwide distribution, target audience 

of health professionals. Regarding the characteristics of the instruments stood out: sociodemographic 

data, knowledge of hand hygiene (HH); HH technique; reviews about HM and recommendations to 

improve practice. It was evidenced variation in the technique of HH with water and soap. Of the 12 

questions of knowledge, three achieved perfect level of agreement (Kappa and IVC = 1,00). The 

others were considered appropriate with amendments, being the main suggestions about clarity of 

questions. Of the 14 items of the structured script, eight don't attained perfect level of agreement, but 

all were within the IVC and Kappa values established. The suggestions treated especially about 

vocabulary and clarity of the items. In the general evaluation of the instruments, the questionnaire of 

knowledge obtained CVI of 0,91 and a kappa of 0,82, and structured script CVI of 0,95 and a kappa of 

0,91. The instruments can be considered valid as the content, being satisfactory and appropriate for the 

evaluation of knowledge and ability about SHW, demonstrating the importance of performing 

preliminary validation of the evaluation instrument. 

 

Descritores: Nursing; hand hygiene; validation studies; questionnaires; evaluation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), também denominadas 

infecções hospitalares, são aquelas adquiridas no hospital ou em outra instituição de saúde 

que não estavam presentes na admissão do paciente. Inclui as infecções adquiridas e que se 

manifestam durante a internação ou após a alta. Envolvem também infecções relacionadas a 

procedimentos realizados ambulatorialmente, durante cuidados domiciliares e infecções 

ocupacionais adquiridas pelos profissionais de saúde. (PITTET et al., 2006a; WHO, 2005).  

As IRAS representam um sério problema de saúde pública, acometendo pacientes 

no Brasil e no mundo, responsáveis por considerável impacto em diversos aspectos sociais e 

econômicos, como o prolongamento da internação, elevação dos índices de morbidade e 

mortalidade e aumento excessivo dos custos. (OLIVEIRA; DAMASCENO; RIBEIRO, 2009; 

PEREIRA et al., 2005; SANTOS, 2002; WHO, 2009).  

As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante a 

assistência aos pacientes, pois a pele é um possível reservatório de microrganismos, que 

podem se transferir de uma superfície para outra, por meio de contato direto, ou indireto, 

através do contato com objetos e superfícies contaminados. (CDC, 2002). 

A preocupação com a lavagem das mãos remonta desde o século XIX, um dos 

pioneiros foi Ignaz Philipp Semmelweis que instituiu a lavagem das mãos no Hospital Geral 

de Viena como medida para o controle de infecções puerperais. (MENDONÇA et al., 2003). 

Segundo Fontana (2006), outra participação importante foi da enfermeira Florence 

Nightingale que, após experiências durante a guerra em que participou, passou a valorizar as 

condições do paciente e do ambiente, destacando a limpeza, iluminação natural, odores, calor, 

ruídos, sistema de esgoto, a arquitetura, com a finalidade de diminuir os riscos da infecção 

hospitalar. 

Calcula-se que aproximadamente 3% a 15% dos indivíduos hospitalizados 

desenvolvam algum processo infeccioso e entre 50.000 e 100.000 óbitos anuais estejam 

associados à sua ocorrência. (MEDEIROS, 2002). 

Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) demostram que 1,4 milhões de 

pessoas no mundo sofrem por IRAS e que os gastos com o tempo de internação e tratamento 

oscilam entre 6 a 29 bilhões de dólares/ano. (WHO, 2009). 

Estudo realizado pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 

em convênio com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), reportou em 1995 
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uma taxa média de IRAS no Brasil de 15,5%, acima da taxa média mundial relatada de 5%. 

(PRADE et al., 1995).  

A legislação brasileira, por meio da Portaria n. 2.616, de 12 de maio de 1998, e da 

RDC n. 50, de 21 de fevereiro 2002, estabelece as ações mínimas a serem desenvolvidas com 

vistas à redução da incidência das infecções relacionadas à assistência à saúde. (BRASIL, 

1998). Outros manuais, como os elaborados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

– CDC (2002) e pela ANVISA (BRASIL, 2007), preconizam orientações acerca da lavagem 

simples das mãos a ser efetuada, além dos critérios para a realização da mesma. Destaca-se, 

nessas publicações, a mudança do termo “lavagem das mãos” para “higienização das mãos” 

(HM) por sua maior abrangência, englobando a higienização simples das mãos (HSM), 

higienização antisséptica, fricção de produto antisséptico e antissepsia cirúrgica de mãos.  

Embora a medida preventiva seja de conhecimento dos profissionais, estudos 

mostram que a adesão dos mesmos à prática de higienização das mãos é insatisfatória, 

variando de 5% a 81%, além de encontrar-se também alta frequência de inadequção desta 

técnica. (CDC, 2002; CRUZ et al., 2009; JENNER et al., 2005; MENDONÇA et al., 2003). 

Sabendo da importância de tal procedimento para a prática dos profissionais da 

saúde, bem como dos alunos, os quais, além de atuarem em campos de atividade prática serão 

futuros profissionais, deve-se avaliar seu desempenho na execução da técnica de higienização 

simples das mãos durante a graduação, principalmente por se tratar do momento de 

aprendizagem, aplicação dos conhecimentos adquiridos e assimilação das habilidades 

necessárias e das dificuldades encontradas, para realização do procedimento corretamente.  

O ensino de enfermagem no país passou por várias fases de desenvolvimento ao 

longo dos anos, tendo como reflexo de cada mudança o seu contexto histórico e da sociedade 

brasileira. Consequentemente, o perfil de enfermeiros apresenta significativas mudanças em 

decorrência das transformações no quadro político-econômico-social da educação e da saúde 

no Brasil e no mundo. (ITO et al., 2006). Assim, surgiram no campo da enfermagem, desde o 

último século, visões transformadoras baseadas em teorias críticas.  

Estudiosos advertem que as escolas necessitam buscar através de seus currículos, 

ou qualquer mudança que neles fizessem o atendimento às necessidades contemporâneas de 

saúde da população. (ITO et al., 2006). Dentro deste contexto de insatisfação, decepção e 

críticas ao modelo de ensino tradicional foi que a enfermagem passou a discutir a 

reformulação curricular e suas práticas pedagógicas. 

Com a implantação da Portaria 1721, em 1994, pelo Ministério da Educação e 

Desporto, surge nova base curricular que prioriza a formação “generalista” do profissional de 
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enfermagem, que tenha capacidades e competências na assistência, gerência, ensino e 

pesquisa holisticamente. (CHIRELLI, 2002; GODOY, 2002). Tal formação sugeria ao 

profissional reflexão crítica voltada ao homem e seu contexto, ao processo saúde/doença, a 

partir de abordagem multidisciplinar e no saber inerente da enfermagem. (SCHERER; 

SCHERER; CARVALHO, 2006).  

O novo modelo de formação traz a concepção de currículos orientados por 

competência. Tal competência trabalha com o desenvolvimento de capacidades ou atributos 

(cognitivos, psicomotores e afetivos) que, conjugados, compõem diferentes maneiras de 

realizar as ações fundamentais e características de determinada prática profissional. Assim, 

pressupõe a transferência da aprendizagem baseada nos conteúdos e conhecimentos para a 

aprendizagem fundamentada na relação entre teoria e prática. (LIMA, 2005). 

O conceito de conhecimento denota uma gama de informações assimiladas e 

estruturadas pelo indivíduo, que lhe permitem entender o mundo; e a habilidade corresponde à 

capacidade de aplicar e fazer uso do conhecimento adquirido visando atingir um objetivo e a 

atitude refere-se aos aspectos sociais e afetivos relacionados ao trabalho, que ilustram o 

comportamento normalmente experienciado pelo ser humano no seu trabalho. (RUTHES; 

CUNHA, 2008). 

No contexto de renovação surge a Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem, de 

acordo com a Resolução nº 314/94 do Conselho Federal de Enfermagem, sendo introduzida a 

obrigatoriedade do seu conteúdo com flexibilidade na forma de abordagem, podendo ser uma 

disciplina específica ou conteúdo integrante de outra no currículo. (POSSO, 2006). A 

Semiologia corresponde à investigação e ao estudo dos sinais e sintomas apresentados pelo 

paciente, enquanto que a Semiotécnica se refere ao estudo e metodização das ações que 

sucedem ao exame físico, a técnica em si. (POSSO, 2006). 

Nesse contexto, na Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) tem-se a disciplina de Semiologia e Semiotécnica, onde a técnica de 

higienização mãos é ensinada ao aluno, no 4° semestre do curso, uma vez que esta disciplina 

proporciona o primeiro contato com o ensino relacionado aos princípios e conhecimento dos 

procedimentos fundamentais da enfermagem. 

O enfoque do estudo é dado à higienização simples das mãos por realizar a 

remoção dos microrganismos que colonizam a camada mais superficial da pele, permitindo a 

remoção de forma mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, além das suas 

indicações específicas: quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com 

sangue e outros fluidos corpóreos; ao iniciar e terminar o turno de trabalho; antes e após ir ao 
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banheiro; fazer as refeições; preparar alimentos; manipular medicamentos, entre outras. 

(BRASIL, 2007). 

Ressalta-se que os estudantes de enfermagem começam a prestar assistência ao 

paciente sob a supervisão dos preceptores, enquanto continuam a receber informações teóricas 

em sala de aula. Portanto, graduandos também têm um papel indiscutível na prevalência e 

frequência das IRAS. Além disso, a frequência de higienização das mãos e o desempenho dos 

métodos adequados são influenciados pela formação educacional. (ADDIS; KARADAG, 

2003; ÇELIK; KOÇAŞLL, 2008). 

Felix e Miyadahira (2009), em estudo no Município de São Paulo, verificaram 

que, do total de alunos de enfermagem avaliados, ao considerar a realização da técnica 

corretamente, apenas 8,8% dos alunos realizaram como preconizado. 

Com relação à opinião dos estudantes de enfermagem, o estudo de Çelik e 

Koçaşll, (2008), realizado na Turquia com 430 alunos, mostrou que a lavagem das mãos foi 

realizada por 80,2% dos alunos antes e após contato com o paciente, e 80,9% informaram que 

lavavam as mãos o suficiente.  

Contudo, a não adesão dos estudantes à higienização não está somente relacionada 

com problemas estruturais e/ou de sobrecarga de atividades. Verificou-se também que essa 

prática está associada à prática de higiene de seus instrutores; se o preceptor transmite o 

conhecimento com base nos protocolos, avalia o processo, e apresenta práticas adequadas de 

higienização, haverá um crescimento desta por parte dos estudantes. (SNOW et al., 2006).  

O processo ensino-aprendizagem das habilidades psicomotoras ocorre por meio 

de aulas expositivas, demonstrativas e dinâmicas, devendo apresentar como aspectos 

relevantes na sua validação o emprego de metodologia condizente com as expectativas dos 

alunos, tornando os conteúdos de fácil assimilação, além do uso adequado de um método 

avaliativo. (MENESES; ANDRADE; DINIZ, 2005). 

Para Ito e Takahashi (2002), é fundamental na avaliação de um conteúdo observar 

como o estudante trabalha o conhecimento adquirido, como aproveita o aprendizado, como o 

aplica, qual o seu comportamento nas diversas situações e progresso no uso de instrumentos e 

recursos, bem como sua capacidade de usar a inteligência e o julgamento crítico; favorecendo 

a concretização de uma assistência proveniente do processo educativo eficiente.  

A avaliação das competências, inserida no processo de ensino-aprendizagem, deve 

estimular a aplicação e a síntese do conhecimento, associado à capacidade para a resolução de 

problemas, às habilidades técnicas, às atitudes e à ética. (EGRY; MARQUES; FONSECA, 

2006). A avaliação do processo ou de desempenho está relacionada primeiramente à dinâmica 
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de ocorrência dos processos do que aos resultados, incluindo, além da estrutura, a maneira 

como é realizada e sua necessidade, permitindo analisar os fatores que o influenciam e 

determinam. Para tanto, ela implica em uma determinação prévia do que é desejado ou 

esperado, em termos de adequação, de tal maneira que se possa comparar com o que é 

realmente realizado e, a partir de avaliações repetidas, planejar e avaliar as medidas para se 

adequar ao esperado. (FERNANDES, 2005). 

O papel da avaliação deve ser ampliado, onde, na avaliação das habilidades e 

competências, deve-se observar o indivíduo em atividades mais completas e complexas, 

considerando o perfil do profissional desejado, de forma contextualizada, o que requer, no 

processo crítico-emancipatório, estratégias que permitam a expressão e demonstração não 

somente dos conhecimentos adquiridos durante a formação, mas, especialmente, do saber em 

ação. (EGRY; MARQUES; FONSECA, 2006). 

Assim, a avaliação do conhecimento e da habilidade dos estudantes de 

enfermagem em relação à higienização simples das mãos configura-se importante estratégia 

para o processo formativo que se desenvolve no decorrer da graduação, ao mesmo tempo em 

que é relevante para a reflexão sobre as metodologias de ensino empregadas no nível superior. 

Para tanto, mostra-se necessário o desenvolvimento de instrumentos de avaliação 

embasados em teorias científicas existentes, assim como o reconhecimento da qualidade dos 

instrumentos, sendo aspectos fundamentais para a legitimidade e credibilidade dos resultados 

de uma pesquisa, demonstrando a importância do processo de validação de instrumentos. 

(BITTENCOURT et al., 2011; POLIT; BECK, 2006).  

Este estudo é parte de um projeto-mestre intitulado “Semiologia e Semiotécnica 

em enfermagem: proposta de ação acadêmica associada”, integrado ao Grupo de Pesquisa 

Incubadora de Procedimentos de Enfermagem, com a finalidade de analisar habilidades e 

conhecimentos de procedimentos básicos de semiologia e semiotécnica dos alunos de 

graduação em enfermagem da UFRN, como: anamnese, exame físico, sinais vitais, 

administração de medicamentos, sondagem nasogástrica, sondagem vesical e HM.  

Ele é uma etapa do projeto-mestre e buscou a validação de instrumentos para 

avaliação do conhecimento e da habilidade sobre a higienização simples das mãos a serem 

aplicados aos graduando de enfermagem, cujos resultados permitam validar sua eficiência e 

eficácia, tornando possível sua aplicação para realizar uma avaliação diagnóstica das 

situações encontradas.  

Diante do exposto, há uma preocupação relacionada aos conhecimentos e 

habilidades adquiridos acerca da higienização simples das mãos no momento da formação 
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acadêmica, pois eles embasam a prática em saúde adequada e de qualidade e garantem a 

biossegurança do paciente e dos profissionais. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A graduação representa a oportunidade de acesso às informações atualizadas 

acerca da biossegurança e demais áreas, para a construção do conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades, para atuação profissional de forma segura nessa área. 

(SOUZA et al., 2008). 

Na graduação a técnica de higienização das mãos é um dos primeiros 

procedimentos ensinado ao aluno, na qual se tem aulas teóricas, bem como demonstrações 

práticas em laboratório, onde o aluno realiza o treinamento da técnica, existindo a 

possibilidade de considerações por parte dos docentes. 

Partindo da vivência como acadêmica de enfermagem da UFRN, bem como 

durante a participação em projetos de pesquisa e extensão no grupo de pesquisa Enfermagem 

Clínica e Incubadora de Procedimentos de Enfermagem, surgiram inquietações a respeito da 

formação acadêmica de enfermagem, mais especificamente do ensino de Semiologia e 

Semiotécnica. Onde se presenciou deficiências no desenvolvimento das técnicas fundamentais 

da prática do enfermeiro, como a higienização simples das mãos.  

Dentre as falhas, foram percebidos alunos que executavam a técnica da 

higienização simples das mãos de forma inadequada, não a faziam como preconiza o 

Ministério da Saúde do Brasil ou simplesmente não a realizavam. Além da falta de laboratório 

de habilidade ideal que proporcionasse treinamento e aperfeiçoamento das habilidades 

psicomotoras, em situações simuladas próximas da realidade. 

No estudo de Tipple et al. (2010), 90,0% dos acadêmicos de enfermagem 

afirmaram ter participado de alguma atividade formal de ensino com relação à técnica de HM, 

apesar de afirmarem ter conhecimento teórico, apenas 9,6% a descreveram corretamente a 

técnica, o que demonstra que a abordagem dada pelas instituições de ensino não tem 

proporcionado sedimentação do conhecimento que resultasse na execução correta da técnica. 

Foca-se o aluno, pois os estudantes de agora serão os futuros profissionais, e é 

durante a formação acadêmica que há maior oportunidade de corrigir eventuais fatores que 

levam à não conformidade com as práticas de higiene das mãos, sem contar que eles poderão 

atuar como agentes modificadores por meio do compartilhamento dos conhecimentos e da 

técnica adequada. 
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A deficiência de orientação dos futuros profissionais devido às falhas na 

formação, por parte das instituições de ensino, quanto às ações de prevenção e controle de 

infecção e a falta de exemplo profissional em higienizar as mãos foram identificadas em 

estudos, como motivos de baixa ou não adesão à HM (APECIH, 2003; SANTOS, 2002; 

SOUZA et al., 2002); demonstrando quanto o profissional pode sair despreparado para o 

mercado de trabalho. (TIPPLE et al., 2007). 

Na presente realidade, cogita-se que a realização correta de todos os passos da 

higienização simples das mãos e a adesão diminuem conforme avanço do aluno no curso de 

graduação, pois há um distanciamento entre as aulas e demonstrações. A abordagem teórico-

prática restringe-se à disciplina de Semiologia e Semiotécnica, não sendo revista nas 

disciplinas posteriores, fato justificado pela suposição do domínio da técnica pelo aluno.  

Tal questão é evidenciada no estudo de Felix e Miyadahira (2009), que identificou 

que apenas 12,5% dos alunos do último ano do curso de enfermagem realizaram a lavagem 

das mãos antes e após um procedimento, enquanto que os alunos do 2º e 3º anos apresentaram 

uma taxa de adesão de 82,1% e 59,4%, respectivamente. 

O fato de existirem disciplinas que trabalham o conhecimento e a execução da 

técnica de higienização das mãos não significa que o tema é abordado de forma a gerar a 

construção do conhecimento e mudança de hábitos dos alunos. Um dos fatores dificultadores 

para o processo ensino-aprendizagem é a estrutura curricular, composta por disciplinas quase 

sempre fragmentadas, que não oferecem ao aluno a possibilidade de realizar a conexão do 

conhecimento de forma efetiva e consciente para a sua prática. (SOUZA et al., 2008). 

Apesar da importância das mãos na transmissão cruzada de infecções ser admitida 

mundialmente, o cumprimento das normas técnicas para sua prevenção e a adesão são 

indequados. Além das dificuldades, é comum incluir justificativas para a não realização da 

HM como a falta de material, influência negativa para a pele, falta de tempo, contudo vários 

argumentos já foram abordados em estudos anteriores, colocados em destaque nos locais de 

trabalho, mas se constatou que a prática da continua abaixo do ideal. (MARTINI; 

DALL´AGNOL, 2005). 

Assim, as ações predominantes de controle e prevenção de infecção relacionadas à 

assistência à saúde estão centralizadas na vigilância epidemiológica, com o uso de indicadores 

epidemiológicos de resultados. Tais indicadores, entretanto, não permitem reconhecer por que 

o evento acontece. Dessa forma, a principal contribuição dos indicadores de resultado está no 

reconhecimento de uma dada ocorrência e, quando muito, de suas causas e riscos. 

(FERNANDES, 2005). Mesmo assim, segundo Donaldson (1999), através destes resultados 



20 

 

podem-se avaliar os fatores de risco que influenciariam a qualidade das atividades e, ao 

conhecê-los, submeter a estudos. 

De acordo com Fernandes (2005), existe um consenso de que as práticas dos 

serviços de controle e prevenção de infecção relacionadas à assistência à saúde, pautadas 

predominantemente em avaliações de resultados, não são suficientes, e que alternativas 

necessitam ser construídas. 

Reforça-se a importância de desenvolver um estudo que possibilite entender 

melhor e mais especificamente esta problemática. Assim, torna-se fundamental a elaboração 

de instrumentos capazes de diagnosticar a atual situação da higienização simples das mãos, 

associando o conhecimento e a habilidade. Sendo necessário o processo de validação de tais 

instrumentos para que os mesmos sejam válidos e confiáveis para identificação da situação 

em estudo, voltada para o público-alvo, pois contribuirão para uma avaliação efetiva das 

condutas. 

Instrumentos de identificação das práticas da enfermagem possibilitam identificar 

as dificuldades vivenciadas na prática, bem como a existência de lacunas no conhecimento, 

dando subsídio para planejar e desenvolver ações educativas que visem eliminar esses 

problemas que estão associados diretamente à qualidade da assistência prestada. 

(FUZISSAKI, 2012). 

Como enfermeira, sabe-se que tal problemática não apresenta solução simples e 

única, que práticas inadequadas devido ao comportamento humano estão presentes no 

cotidiano e adicionam riscos aos pacientes e trabalhadores. Por conseguinte, é fundamental 

compreender como está a situação da higienização das mãos e os fatores determinantes de 

acordo com o contexto institucional e empreender medidas facilitadoras para mudanças. 

Nesse sentido, o estudo busca avaliar os conhecimentos e habilidades dos 

estudantes de graduação em enfermagem sobre o procedimento de higienização simples das 

mãos por meio de instrumentos capazes de avaliá-los, partindo da construção e validação 

destes. Para tanto, se tem as seguintes questões de pesquisa: Quais aspectos relevantes da 

literatura científica são contemplados em instrumentos sobre a habilidade e o conhecimento 

na higienização simples das mãos? Quais os itens necessários para construção de instrumentos 

sobre a habilidade e o conhecimento relacionados à higienização simples das mãos?  Qual a 

validade de conteúdo dos instrumentos verificada pelos juízes da pesquisa? 

Assim, evidencia-se a preocupação quanto à capacidade dos futuros profissionais 

de enfermagem em realizar a higienização simples das mãos como medida de biossegurança, 
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já que as lacunas de conhecimento dificultam o planejamento e a implementação de ações que 

contribuam para uma assistência adequada, segura e de qualidade. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Acredita-se que, a partir deste estudo, com o auxílio da avaliação dos juízes 

envolvidos e as diretrizes recomendadas na literatura científica pertinente, pode-se subsidiar a 

elaboração de instrumentos para avaliação da habilidade e do conhecimento sobre a 

higienização simples das mãos que sejam validados e confiáveis, visando à sua proposição às 

instituições de ensino para aplicação junto aos graduandos de enfermagem. Dessa forma, 

contribuindo para análise da situação, a qual dará subsídios para novas intervenções, 

objetivando a melhoria da qualidade da assistência. 

A posição estratégica das instituições de ensino na formação dos profissionais de 

saúde e, por consequência, no cenário da assistência à saúde, justifica a necessidade de 

contribuir com instrumentos que possibilitem o diagnóstico das deficiências relacionadas ao 

processo de higienização simples das mãos e do conhecimento dos alunos, uma vez que as 

práticas transmitidas e apreendidas durante a formação acadêmica são frequentemente 

reproduzidas no cotidiano das instituições de assistência à saúde. 

O trabalho proporcionará benefícios aos acadêmicos de enfermagem e para os 

cursos de graduação em enfermagem, como também para outros cursos da área da saúde. A 

avaliação do conhecimento e habilidade dos estudantes sobre o procedimento permitirá a 

identificação do perfil acerca da técnica e da situação de ensino, fornecendo subsídios ao 

reconhecimento das necessidades de formação dos princípios básicos para o controle de 

infecção, busca de estratégias de conscientização quanto à necessidade da HSM e melhoria do 

ensino, com a intenção de que este seja um tema amplamente discutido, praticado e lembrado 

com representante de segurança individual e coletiva, permitindo a formação de profissionais 

mais capacitados, além de expandir as reflexões acerca do ensino de enfermagem em 

Semiologia e Semiotécnica. 

Trará repercuções nos serviço de saúde, possibilitando uma reflexão mais atenta 

acerca do cuidado, com vistas a desenvolver estratégias que venham proporcionar 

profissionais mais habilitados, e, por conseguinte, uma melhoria na qualidade da assistência, 

como também a redução de gastos hospitalares com possíveis danos aos pacientes e 

profissionais.  
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Outro fator importante é a sua contribuição para a ciência, devido à relevância e 

magnitude do problema envolvendo a higienização das mãos. Dessa forma, o estudo irá 

possibilitar a ampliação da produção científica e atualização dos conhecimentos nessa área, 

visto que também poderá apontar a necessidade de uma discussão junto às 

universidades/faculdades, visando promover uma reorientação da assistência, transformando a 

realidade e minimizando as divergências entre prática e teoria, propiciando maior segurança e 

qualidade na assistência em saúde.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

  Analisar a validade de instrumentos para avaliação da habilidade e do conhecimento 

acerca da higienização simples das mãos entre os graduandos de enfermagem. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os aspectos relevantes da literatura científica contemplados em 

instrumentos da avaliação da habilidade e do conhecimento sobre higienização 

simples das mãos.  

 Elaborar instrumentos relacionados a habilidades e ao conhecimento acerca da 

higienização simples das mãos direcionados aos graduandos de enfermagem. 

 Verificar a validade de conteúdo dos instrumentos junto aos juízes de pesquisa. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão bibliográfica que respalda este estudo abordará a anatomia e microbiologia e 

higienização da pele; a técnica de higienização simples das mãos; habilidades, conhecimentos 

e adesão à higienização das mãos; e construção e validação de instrumentos de coleta de 

dados. 

 

3.1 ANATOMIA, MICROBIOLOGIA E HIGIENIZAÇÃO DA PELE  

 

A pele, também chamada de tegumento ou cútis, segundo Sampaio e Rivitti 

(2001) é o revestimento do organismo que isola o componente orgânico do meio exterior, 

representando 15% do peso corporal. 

Quanto à sua extensão, é considerada o maior órgão do corpo humano, sendo a 

primeira linha de defesa contra patógenos, conferindo proteção contra o meio ambiente, 

abrasões, perda de líquidos e eletrólitos, substâncias nocivas. Realiza a termo-regulação, 

propicia a percepção e sensibilidade e tem função secretória. (CDC, 2002; JORGE; DANTAS 

2003). Apresenta grandes variações ao longo de sua extensão, sendo mais flexível e elástica 

em algumas regiões e mais rígida em outras. (BORGES, 2001, SAMPAIO; RIVITTI, 2001). 

A estrutura básica da pele inclui estrato córneo (10 -20 mm de espessura), 

epiderme (50 - 100 mm de espessura), derme (1 - 2 mm de espessura), e hipoderme (1 - 2 mm 

de espessura), descritos a seguir (BORGES, 2001; CDC, 2002; SAMPAIO; RIVITTI, 2001). 

● Epiderme: camada superior e mais externa, constituída pelo epitélio 

estratificado, pavimentoso, queratinizado e avascular. A maioria das células são 

queratinócitos. O estrato córneo é apenas uma parte da epiderme, sendo a camada mais fina e 

superior da pele e apresenta a barreira à absorção percutânea.  Costuma regenerar-se entre 

quatro a seis semanas e suas funções básicas são manter a integridade da pele e atuar como 

barreira física. 

● Derme: segunda camada tissular, um pouco mais profunda e espessa, 

constituída por tecido conjuntivo e fibras colágenas. É ricamente irrigada, possuindo uma 

extensa rede de capilares e nervos, folículos pilosos, glândulas sebáceas e sudoríparas. 

Participa ativamente da nutrição cutânea, sendo a principal estrutura de suporte da pele. A 

epiderme e a derme unem-se pela membrana basal. 

● Tecido subcutâneo, adiposo ou hipoderme: é a camada mais profunda, 

composta por tecido adiposo e conjuntivo. Além de grandes vasos sanguíneos, nervos e vasos 
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linfáticos, este tecido se caracteriza por ser frouxo, o que lhe confere maleabilidade e 

elasticidade. Está envolvido com a termorregulação, provisão de energia e reserva nutricional, 

além do papel cosmético. 

Devido à sua localização e extensa superfície, a pele é constantemente exposta a 

diversos tipos de microrganismos do ambiente. A pele normal do ser humano é colonizada 

por bactérias e fungos, cujas diferentes áreas do corpo apresentam diferentes concentrações: 

10
6
 unidades formadoras de colônias (UFC)/cm

2
 no couro cabeludo, 10

5
 UFC/cm

2 
na axila, 

10
4
 UFC/cm

2
 no abdome ou antebraço e as mãos dos profissionais de saúde apresentam uma 

variação de 10
4
 a 10

6 
UFC/cm

2
.
 
 (CDC, 2002; KAMPF; KRAMER, 2004). 

Em 1938, Price desenvolveu um estudo sobre a quantificação da microbiota da 

pele, dividindo as bactérias presentes nas mãos em duas categorias, criando a classificação de: 

flora transitória e flora residente. (BRASIL, 2008). 

A microbiota residente localiza-se nas camadas mais profundas da pele, sendo de 

difícil remoção, uma vez que suas colônias possuem mecanismos de defesa contra a remoção 

mecânica ou por agentes químicos. Entretanto, com a descamação natural da pele e a 

produção de suor, alguns desses microrganismos são movidos para camadas mais superficiais 

e eliminados no ambiente. (BOYCE; ROTTER, 2001; CDC, 2002; JUMAA, 2005). 

Possuem baixa virulência e raramente estão associados às infecções hospitalares, 

pois se mantêm em equilíbrio com as defesas do hospedeiro. As bactérias mais comumente 

encontradas são as gram-positivas, Staphylococcus coagulase negativo, micrococos e certas 

espécies de corinebactérias. (BOYCE; ROTTER, 2001; CDC, 2002; JUMAA, 2005). 

Contudo, as mãos dos profissionais de saúde podem estar colonizadas por 

microrganismos que, mesmo com baixa patogenicidade, podem acarretar infecções em 

pacientes imunodeprimidos, ou em procedimento invasivo.  (BOYCE; ROTTER, 2001; CDC, 

2002). 

A flora transitória está presente na camada superficial da pele, proveniente de 

fontes externas, resiste por curtos períodos de tempo, aproximadamente 48 horas, e é mais 

fácil de ser removida, podendo ser retirada pela higienização simples das mãos. Ela é muitas 

vezes adquirida pelos profissionais de saúde durante o contato direto com pacientes ou 

contato com superfícies contaminadas. (BOYCE; ROTTER, 2001; CDC, 2002; JUMAA, 

2005).   

Tal microbiota consiste de microrganismos não patogênicos ou potencialmente 

patogênicos. No entanto, alguns podem provocar infecções relacionadas às IRAS. (KAMPF; 

KRAMER, 2004). 
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Alguns microrganismos que compõem a microbiota transitória são detectados na 

pele por períodos mais prolongados e conseguem se multiplicar e formar colônias sem causar 

infecção. É o caso dos Staphylococcus aureus. Este meio-termo entre residente e temporário 

vem introduzindo um novo conceito de microbiota temporariamente residente. (SCHMIDTS-

WINKLER, 1998). Maiores estudos ainda se fazem necessários para o entendimento 

completo dos fatores que contribuem para a persistência da colonização das mãos por este 

importante patógeno. (SANTOS, 2002).  

As mãos têm a capacidade de abrigar microrganismos, atuando como carreadoras 

durante o processo de assistência à saúde na transmissão de patógenos aos pacientes. São elas 

que transportam o maior número de micro-organismos, por meio contato direto ou através de 

objetos. Dentre esses micro-organismos, muitos são patógenos potenciais, como 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Enterococcus faecalis, 

sendo metade deles multirresistente aos antibióticos. (MENDONÇA et al., 2003; 

NOGUERAS et al., 2001; WHO, 2006). 

Apesar da importância da transmissão de infecções relacionadas à assistência à 

saúde pelo contato das mãos ser aceita mundialmente, o cumprimento das normas técnicas 

para a sua prevenção é limitado. (NOGUERAS et al., 2001; PITTET, 2001). 

A higienização das mãos é a mais simples e mais importante medida de prevenção 

das IRAS. As mãos dos profissionais hospitalares são as que transportam a maior quantidade 

de microrganismos de paciente para paciente, para equipamentos ou ainda para alimentos, 

proporcionando condições favoráveis às IRAS e, tornam-se, assim, responsáveis pela maioria 

das infecções cruzadas (PITTET et al., 2006b). 

A simples higienização das mãos com água e sabão é suficiente para a remoção da 

sujidade e remoção da microbiota transitória e, consequentemente, para a diminuição da 

incidência de infecção hospitalar, demonstrando dessa forma a importância da realização 

correta da lavagem das mãos para interromper essa possível cadeia de transmissão. (BRASIL, 

2007; CDC, 2002; SCHEIDT; CARVALHO, 2006). 

 

3.2 TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS 

 

As infecções relacionadas à assistência à saúde representam uma preocupação não 

apenas dos órgãos de saúde responsáveis, mas um problema de ordem social, ética e jurídica 

devido às consequências para os usuários e o risco a que estão submetidos. Tais infecções, 

além de acometer clientes, ameaçam também as pessoas que prestam assistência na área da 
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saúde, trabalhadores de apoio, acompanhantes e demais usuários do serviço. (SOUSA et al., 

2008; WHO, 2009). 

Cerca de 30% dos casos de IRAS são considerados preveníveis por medidas 

básicas, sendo a higienização das mãos, com água e sabão ou álcool a 70%, a medida mais 

simples e efetiva e de menor custo. (BRASIL, 2008; WHO, 2006).  

As preocupações com a importância de higienização das mãos na prática 

assistencial começaram a ser manifestadas no século XI, com Maimonides defendendo a 

lavagem das mãos pelos praticantes da medicina. Entretanto, durante os séculos que se 

seguiram, esta prática não foi compreendida em sua importância e tampouco aceita pelos 

profissionais de sua época. (NULAND, 2005).  

Somente no Século XIX o médico Ignaz Philipp Semmelweis conseguiu produzir 

a primeira evidência científica de que a higienização das mãos poderia evitar a transmissão da 

febre puerperal.  Semmelweis defendia a antissepsia e pregava a lavagem das mãos antes do 

parto, como forma de evitar a contaminação das parturientes com microrganismos 

provenientes das mãos dos estudantes de medicina e médicos. Com isso, a mortalidade 

materna reduziu de 12,24%, em maio, para 2,38%, em junho, e em julho para 1,20%. 

Posteriormente Semmelweis percebeu também a necessidade de tornar obrigatória a lavagem 

das mãos entre cada paciente examinada. (NULAND, 2005). 

Outras importantes contribuições para controle de infecção partiram de Florence 

Nightingale. Durante a Guerra da Crimeia os hospitais apresentavam péssimas condições: 

eram desprovidos de água corrente e a de que dispunham era contaminada, não existiam 

sanitários, não havia sabão ou toalhas, os cirurgiões limpavam suas mãos e instrumentos nos 

seus aventais, as pessoas comiam com as mãos, as roupas de cama não eram trocadas com 

frequência e a taxa de mortalidade era de 42%. (PEREIRA, 1995, SANTOS, 1997). 

Frente a essa situação, Florence destacou a necessidade de ambientes assépticos e 

muito limpos, assim como tornou evidente a transmissão da infecção através do contato com 

substâncias orgânicas. Em vista disso, foi ministrado um treinamento para as enfermeiras 

sobre limpeza e desinfecção e a construção de hospitais passou a ser organizada de maneira a 

permitir maior separação entre os pacientes. (FERNANDES; FERNANDES; RIBEIRO 

FILHO, 2000; PEREIRA; MORYA, 1995). 

No período de 1975 e 1985, o CDC (2002) publicou manuais acerca de práticas de 

lavagem das mãos em hospitais. Esses guias recomendavam a lavagem das mãos com 

sabonete sem antisséptico antes e após contato com pacientes, e com sabonete associado à 

antisséptico na realização de procedimentos invasivos ou cuidados a pacientes de alto risco. O 
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uso de soluções alcoólicas era preconizado apenas em emergências ou em locais onde não 

houvesse pias.  

Entre os anos de 1988 e 1995, guias sobre lavagem e antissepsia das mãos foram 

publicados pela Associação para Profissionais de Controle de Infecções (APIC, Association 

for Professionals in Infection Control and Epidemiology), os quais apresentavam 

recomendações para lavagem das mãos similares àquelas indicadas nas orientações do CDC. 

(CDC, 2002). 

No Brasil, em 1989, o Ministério da Saúde publicou o manual Lavar as Mãos: 

Informações para profissionais quanto às normas e aos procedimentos para lavar as mãos, 

visando a prevenção e controle das infecções. (BRASIL, 1989). O governo brasileiro também 

reconheceu a necessidade da HM para prevenção de infecção, introduzindo recomendações 

para esta prática na Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, sobre o 

Programa de Controle das Infecções Hospitalares nos estabelecimentos de assistência à saúde 

do país. (BRASIL, 1998).  

No ano de 2001 a ANVISA lançou a campanha “Lavagem das mãos – um 

pequeno gesto, uma grande atitude”, como forma de incentivar a adesão à técnica de lavagem 

das mãos pelos profissionais de saúde. Desde então o dia 15 de maio é considerado o Dia 

Nacional de Controle à Infecção Hospitalar. (BRASIL, 2001). 

Ainda dentro da legislação brasileira, cabe acrescentar a RDC n°.50, de 21 de 

fevereiro de 2002, que estabelece as ações mínimas a serem implementadas com o objetivo de 

reduzir a incidência das IRAS e as normas e projetos físicos de estabelecimentos assistenciais 

de saúde. Essas ferramentas normativas evidenciam o papel da lavagem das mãos como 

estratégia significativa na prevenção e controle das infecções em serviços de saúde. 

Em 2002, o CDC publicou o manual para higiene de mãos em serviços de 

assistência à saúde. Nessa publicação, o termo “lavagem das mãos” foi alterado por 

“higienização das mãos” em virtude da maior abrangência deste procedimento. A ANVISA, 

em parceria com o Ministério da Saúde, também reconheceu o termo no manual Higienização 

das Mãos em Serviços de Saúde. (BRASIL, 2007). 

Atualmente, ações que visam à segurança no cuidado do paciente nos serviços de 

saúde tratam como prioridade o tema higienização das mãos, a exemplo da “Aliança Mundial 

para Segurança do Paciente”, iniciativa da OMS. Um dos desafios globais para a segurança do 

paciente tem como foco a prevenção de infecções apresentada na iniciativa "cuidado limpo é 

cuidado mais seguro", que visa incentivar compromissos e ações para reduzir as infecções 

relacionadas à assistência à saúde em todo o mundo. (BRASIL, 2008; WHO, 2006). 
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O Brasil foi incluído nessa Aliança, em 2007, por meio da assinatura do Ministro 

da Saúde da “Declaração de Compromisso na Luta contra as Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde”, de iniciativa do Programa “Desafio Global de Segurança do Paciente” 

da OMS. 

Nesse contexto, a ANVISA, em consonância com a Organização Pan-Americana 

da Saúde – OPAS/OMS, vem desenvolvendo ações relacionadas à higienização das mãos, 

com o objetivo de aprimorar a adesão a essa prática pelos profissionais de saúde, como a 

publicação “Higienização das Mãos em Serviços de Saúde” de 2007 e o “Manual de 

segurança do paciente – higienização das mãos em serviços de saúde” de 2008. (BRASIL, 

2008; BRASIL, 2007). 

Em 2009, a OMS lança as diretrizes revisadas sobre higienização das mãos na 

assistência à saúde, primeiro desafio Global de Segurança do Paciente, associado ao “cuidado 

limpo é cuidado seguro”. As diretrizes fornecem uma revisão completa dos aspectos das 

evidências sobre a higiene das mãos em serviços de saúde, as recomendações específicas e 

consensuais para melhorar as práticas e reduzir a transmissão de micro-organismos 

patogênicos para os pacientes e profissionais de saúde. (WHO, 2009).  

As orientações presentes nessas diretrizes destinam-se à implementação, em 

qualquer situação, de cuidados de saúde destinados a um paciente ou a um grupo específico 

de uma população. Portanto, este conceito se aplica a todos os locais onde a assistência à 

saúde é permanente ou ocasionalmente realizada. Definições de cuidados de saúde e da 

estratégia de melhoria associados à estratégia multimodal da OMS para a melhoria da 

higienização das mãos e um kit de ferramentas de implementação são projetados para oferecer 

aos centros de saúde um quadro conceitual e ferramentas práticas para a aplicação de 

recomendações na prática. (WHO, 2009). 

Os recém-desenvolvidos cinco momentos para HM emergiram das diretrizes da 

OMS (2009) para adicionar valor a qualquer estratégia de melhoria de higiene das mãos. 

Definem os momentos-chave para a higiene das mãos, sendo eles: 1) antes do contato com o 

paciente; 2) antes da realização de procedimento asséptico; 3) após risco de exposição a 

fluidos corporais; 4) após contato com o paciente; 5) após contato com as áreas próximas ao 

paciente. Superando a linguagem dúbia e descrições complicadas, apresenta uma visão 

unificada e promove um forte senso de propriedade. Não só os cinco momentos estão 

associados com a base sobre a propagação das IRAS, mas estão entrelaçados com o fluxo de 

trabalho natural do cuidado e são projetados para serem fáceis de aprender, lógicos e 

aplicáveis em uma ampla gama de configurações. (WHO, 2009). 



30 

 

Já a higienização simples das mãos deve ser realizada em diversas situações, 

conforme recomendações de manuais: ao iniciar o turno de trabalho, durante a assistência ao 

paciente, sempre que envolver contato com os sítios corporais, antes e após o contato com 

secreções e fluidos corporais, com o paciente e seu entorno, antes e após remoção de luvas, na 

preparação e manipulação de materiais ou equipamentos que estão ou que estiveram em 

contato com clientes, nos procedimentos invasivos, quando as mãos estiverem visivelmente 

sujas, após ir ao banheiro, antes e depois das refeições e antes de preparo de alimentos. 

(BRASIL, 2007; WHO, 2006). Recomenda-se que acompanhantes e visitantes higienizem as 

mãos antes e após contato com o paciente, nos serviços de saúde. 

A mesma apresenta as seguintes finalidades: remoção de sujidade, suor, 

oleosidade, pelos, células descamativas e microbiota da pele, interrompendo a transmissão de 

infecções veiculadas ao contato; prevenção e redução das infecções causadas pelas 

transmissões cruzadas. (BRASIL, 2007; CDC, 2002; WHO, 2006).  

Para a realização do procedimento existem critérios e padronizações 

recomendadas, devendo ser realizado entre 40 a 60 segundos. (BRASIL, 2007; CDC, 2002). 

Antes de iniciar a HSM, devem ser retirados adornos como anéis, pulseiras e relógios, pois 

tais objetos podem acumular microrganismos. (BRASIL, 2007; CDC, 2002). Recomenda-se 

ainda que os adornos sejam guardados em bolsos, pois ao tocar esses objetos com as mãos 

limpas haveria um potencial risco de contaminação. (SILVA et al., 2012).  

Para dar início ao procedimento o profissional deve manter-se em posição 

confortável, sem entrar em contato com a pia, para que não haja contaminação do uniforme do 

profissional. (BRASIL, 2007; CDC, 2002). 

Como passo inicial da HSM deve-se abrir a torneira, molhar as mãos, aplicar o 

sabão (de preferência líquido e em quantidade adequada para formação de espuma que cubra 

a mão) e realizar movimentos circulares uma contra a outra. (BRASIL, 2008; BRASIL, 2007; 

CDC, 2002). 

Após essa etapa, segue-se a fricção das mãos em todas suas faces, obedecendo à 

ordem descrita a seguir. (BRASIL, 2007; SILVA et al., 2012):  

 Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 

 Esfregar a palma direita sobre o dorso da mão esquerda, entremeando os dedos (vice-

versa). 

 Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. 
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 Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, em forma de 

“gancho”, em movimento de vai e vem. 

 Lavar os polegares utilizando a palma da mão direita envolvendo o polegar esquerdo e 

região tenar, ao mesmo tempo, realizando movimento circulares e, em seguida, 

repetindo a movimentação no outro polegar. 

 Friccionar as polpas digitais e unhas com ângulo de 90º sobre a palma oposta, em 

concha, e realizar movimentos circulares, em ambas as mãos. É importante que todas 

as unhas (inclusive a do polegar) estejam tocando-a e o atrito seja vigoroso. 

 Esfregar os punhos com o auxílio da palma da mão oposta, utilizando movimento 

circular de vai e vem. 

Quanto à contagem, é indicado realizar cada movimento cinco vezes para 

sujidades não visíveis e dez para sujidades visíveis.  (SILVA et al., 2012; SUZANE; 

BRENDA, 2009). 

Na sequência, executa-se o enxágue das mãos, retirando totalmente a espuma e 

resquícios de sabão e evitando o contato direto das mãos ensaboadas com a torneira, iniciando 

pelos dedos e seguindo pelos punhos. (BRASIL, 2008; BRASIL, 2007; CDC, 2002). 

Para a secagem das mãos recomenda-se o uso de papel toalha descartável, 

mantendo a mesma sequência das mãos e seguindo para os punhos. Utilizar a lixeira para 

resíduos comuns para descarte do papel toalha. (BRASIL, 2008; BRASIL, 2007; CDC, 2002). 

Ao término do procedimento, fechar a torneira protegendo a mão com papel 

toalha descartável nos casos desta não ser automática. (BRASIL, 2008; BRASIL, 2007; CDC, 

2002). 

Materiais e equipamentos são necessários para a realização adequada da lavagem 

das mãos, sendo eles: água, pias, dispensadores de sabão líquido, papel toalha e lixeira para 

descarte do papel. 

A água utilizada em serviços de saúde deve ser livre de contaminantes químicos e 

biológicos. Os reservatórios devem ser limpos e desinfetados, com realização de controle 

microbiológico semestral. (BRASIL, 2007). 

O uso de água muito quente para a higienização das mãos, a secagem incompleta 

das mesmas e a qualidade do papel toalha também podem contribuir para a ocorrência de 

ressecamento e dermatites. (LARSON et al., 2006). 

As pias devem estar sempre limpas, bem localizadas e em número suficiente para 

facilitar o acesso, com torneiras que possam ser acionadas com o pé, cotovelo ou joelho ou 
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automáticas, devendo haver provisão de sabão nos dispensadores, assim como papel toalha. 

Vale ressaltar que é expressamente proibido jogar materiais contaminados nas pias. (BRASIL, 

2007; BRASIL, 1989).  

De acordo com a RDC n°.50, de 21 de fevereiro de 2002, para HSM existem dois 

tipos básicos de equipamentos que são classificados como: 

 Lavatório – exclusivo para a lavagem das mãos. Possui formatos e dimensões 

variadas, porém sua profundidade deve ser suficiente para que o profissional de saúde 

lave as mãos sem encostá-las nas paredes laterais ou bordas e tampouco na torneira. 

Pode estar inserido em bancadas ou não. 

 Pia de lavagem – destinada preferencialmente à lavagem de utensílios, podendo ser 

também usada para a lavagem das mãos. Possui profundidade variada, formato 

retangular ou quadrado e dimensões variadas. Sempre está inserida em bancadas. 

A distribuição de unidades ou pias para lavagem das mãos, de forma a atender à 

necessidade nas diversas áreas hospitalares, deve obedecer às proporções abaixo 

discriminadas (BRASIL, 2007): 

 Um lavatório externo para, no máximo, quatro quartos ou duas enfermarias. 

 Um lavatório a cada cinco leitos de não isolamento na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI). 

 Um lavatório para cada quatro berços. 

 Um lavatório a cada seis boxes de coleta ambulatorial. 

Recomenda-se o uso de sabão líquido, devido ao menor risco de contaminação do 

produto e também que este seja agradável ao uso, possua fragrância leve e não resseque a 

pele. Para evitar a contaminação do sabão líquido devem-se usar dispositivos que facilitem 

seu esvaziamento e preenchimento; não se deve completar o conteúdo do recipiente antes do 

término do produto; quanto aos produtos não utilizados em recipientes descartáveis, devem-se 

manter os registros de validade e troca nos rótulos. (BRASIL, 2007). 

De acordo com a recomendação da ANVISA, a quantidade de sabão utilizada 

deve ser suficiente para cobrir todas as superfícies da mão. Para tanto, deve-se seguir as 

recomendações do fabricante. (BRASIL, 2007). 

Entre os mecanismos de dano na pele, o principal resulta da remoção de lipídeos 

da camada superficial devido ao uso de sabões e álcoois, que emulsificam e dissolvem os 

lipídeos, respectivamente. Os sabões podem provocar o ressecamento da pele, resultando na 
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perda da sua integridade, representando um fator de risco para dermatite. (KOWNATZKI, 

2003).  

O emprego de loções contendo emolientes aumenta a hidratação da pele e 

preserva a camada lipídica e reduz o risco de contato com alérgenos como o do látex das 

luvas. O seu uso rotineiro é recomendável e previne a dermatite de contato irritante. 

(LARSON et al., 2006). 

Deve-se dar preferência aos modelos para papéis em bloco, que possibilitem o uso 

individual folha a folha. O papel deve ser de material suave para não machucar as mãos e ser 

de fácil retirada dos suportes. (BRASIL, 2007). 

Junto às pias, deve sempre existir um lixeiro para descarte do papel toalha. O 

mesmo deve ser de fácil limpeza, não sendo necessária tampa. Em caso de lixo com tampa, 

esta deverá ser articulada com acionamento de abertura sem utilização das mãos. (BRASIL, 

2007).  

 

3.3 HABILIDADES, CONHECIMENTOS E ADESÃO À HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

A higienização simples das mãos consiste em uma técnica simples e de baixo 

custo ensinada desde a infância como uma ação importante de autocuidado. No âmbito das 

instituições de saúde, embora sabendo que esta é ação mais efetiva na prevenção das 

infecções hospitalares, ainda é notória a negligência dos profissionais em não realizar 

frequentemente essa prática. Esta baixa adesão à tecnica da HM recebe interferência direta do 

comportamento, do hábito, do ambiente e do contexto assistencial. (CRUZ et al., 2009). 

Os dados encontrados nos estudos de Oliveira et al. (2007) e Scheidt e Carvalho 

(2006) reafirmam o que vários outros já demonstraram, a baixa adesão desses profissionais à 

prática de higienização das mãos. Na maioria das vezes, esta não está diretamente associada 

ao conhecimento teórico, mas sim à incorporação desse conhecimento à prática diária e ao 

hábito do profissional.  

Uma pesquisa realizada em Goiás com 286 acadêmicos verificou que 90% deles 

afirmaram ter tido contato com o tema HSM durante as atividades de ensino, merecendo 

destaque a ênfase dada às mãos como veículo de contaminação e à técnica propriamente dita. 

(TIPPLE et al., 2010). 

A esses mesmos acadêmicos foi solicitado que descrevessem o passo a passo da 

técnica a fim de avaliar seu conhecimento. Apesar de afirmarem ter conhecimento teórico 

sobre a técnica de HSM, somente 9,6% descreveram-na de forma correta. Os passos menos 
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citados foram a quantidade de sabão necessária (3,1%), a retirada de fômites (5,8%), a fricção 

da região dorsal dos dedos (11,2%), o tipo de sabão recomendado (28,5%, a fricção do 

polegar (31,4%), enxágue das mãos no sentido dos dedos para os punhos (38%) e a indicação 

de papel toalha para a secagem das mãos. As regiões dos espaços interdigitais (72,9%) e 

punhos (70,9%) foram as mais citadas pelos estudantes como sendo aquelas nas quais a 

fricção é realizada durante a técnica de HM. (TIPPLE et al., 2010). 

O conhecimento sobre a higienização das mãos foi avaliado entre profissionais de 

uma UTI neonatal, em Chicago/USA, e mais uma vez mostrou grandes déficits. Do total de 

profissionais, menos da metade sabia a duração recomendada para a lavagem das mãos (35%) 

e que o uso de anéis (40%), unhas compridas (30%) e unhas artificiais (35%) está associado 

com maior contaminação das mãos dos trabalhadores de saúde. (KENNEDY; ELWARD; 

FRASER, 2004). 

Uma pesquisa realizada na Turquia, com o intuito de avaliar o comportamento e 

conhecimento dos enfermeiros acerca da HM, mostrou que programas de treinamento podem 

trazer benefícios para os profissionais e instituições. Houve um aumento estatisticamente 

significativo do conhecimento sobre a qualidade da higienização das mãos entre os 

enfermeiros após o treinamento. (ERKAN; FINDIK; TOKUC, 2011).  

O programa de treinamento e capacitação também foi a estratégia mais apontada 

(75%) por acadêmicos de enfermagem como a mais conveniente e essencial para o incentivo à 

higienização das mãos de forma correta e controle de infecção hospitalar. (SANTOS; 

HOYASHI; RODRIGUES, 2010). 

Um questionário de conhecimentos acerca da HM também foi aplicado a alunos 

de enfermagem e medicina da universidade de Roma, demonstrando que apenas 22,4% dos 

estudantes de enfermagem e 18,5% dos estudantes de medicina acertaram acima de 50% das 

questões globais. (VAN DE MORTEL et al., 2012). 

Essa mesma pesquisa foi realizada anteriormente na Grécia e também mostrou 

que as pontuações dos estudantes de enfermagem foram maiores que as dos estudantes de 

medicina no questionário de conhecimentos acerca da HM, apesar de 2/3 dos estudantes de 

medicina apresentarem de dois a três anos a mais de estudo, se comparados aos de 

enfermagem. Isso pode estar relacionado com as diferenças na ênfase dada à educação e 

avaliação da HM nos dois cursos. (VAN DE MORTEL; APOSTOLOPOULOU; 

PETRIKKOS, 2010). 

Um ponto importante verificado é que a técnica de HSM é usualmente 

apresentada ao aluno no primeiro ano da graduação, mas sua aplicação será ao longo de toda a 
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graduação e vida profissional.  Entretanto, com o avanço dos anos no curso, os alunos acabam 

“relaxando” e preocupando-se mais com outros procedimentos considerados mais complexos, 

não dando a devida importância à técnica em questão, pois a consideram muito simples de ser 

realizada e que não é cobrada especificamente.  

Tal questão é evidenciada em um estudo que mostra diferença significante 

(p=0,001) entre os alunos do 2º e 3º anos com relação ao 4º ano. A proporção de alunos do 4º 

ano que realizou a técnica antes e após o procedimento foi muito baixa (12,5%), quando 

comparada aos do 2º e 3º anos – 82,1% e 59,4%, respectivamente. Além disso, é importante 

ressaltar que a média de alunos que realizaram todos os passos da técnica corretamente foi 

muito baixa, com nenhum aluno do 4º ano tendo executado a técnica da HSM com todos os 

passos corretos. (FELIX; MIYADAHIRA, 2009).   

É notória e preocupante a falta de um perfil de continuidade no percurso 

formativo, transformando o aprendizado em algo fragmentado, o que prejudica a formação do 

aluno, haja vista que ele não pratica as técnicas básicas de enfermagem em todos os períodos 

de sua formação acadêmica, diminuindo assim as oportunidades de aperfeiçoar seus 

conhecimentos. Para agravar ainda mais a situação, os métodos de avaliação utilizados são 

incipientes para detectar a forma como o conhecimento e o comportamento em relação à HM 

são aprendidos e praticados em todas as disciplinas. (VAN DE MORTEL, 2009).  

Isso acaba refletindo durante os estágios curriculares e, futuramente, na sua 

prática profissional, demostrando a baixa adesão à técnica de HM. Entre os fatores que mais 

influenciam a adesão à higienização das mãos na prática diária destacam-se: a pouca 

informação, ser médico e assistente de enfermagem, trabalhar em UTI, a acessibilidade de 

pias, o uso de pias automáticas, a falta de papel toalha, a irritação e o ressecamento causados 

na pele devido à frequente lavagem com água e sabão e o uso de luvas. (BOYCE, 2001). 

Segundo Barret e Randle (2008), alunos de enfermagem identificaram também 

como barreiras que contribuem para a não adesão da higienização das mãos a falta de tempo e 

a extensa carga de trabalho, além do efeito negativo sobre a pele. Por outro lado, eles 

perceberam outros trabalhadores da saúde como fator de influência para o cumprimento de 

higienização das mãos, resultante da percepção de que eles devem se integrar com aqueles 

que trabalham na área clínica.  

Tipple et al. (2010) também concordam que o exemplo dado pelos docentes e 

profissionais é essencial para a melhor adesão dos alunos à HSM, além de uma constante 

supervisão. Snow et al. (2006) acrescentam que duas importantes intervenções que poderiam 
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ser usadas para aumentar a adesão à HM são o uso de feedback de desempenho e a melhor 

acessibilidade dos materiais. 

No estudo realizado em um hospital-escola da Região Centro-Oeste do Brasil 

foram analisadas 1.316 oportunidades de HM.  Em 72,3% das ocasiões não houve adesão a 

essa prática, principalmente antes da realização de procedimento não invasivo (24%). A 

categoria de enfermagem, incluindo acadêmicos, enfermeiros, auxiliares/técnicos e 

professores, teve maiores registros de oportunidades de HM (56,8%). Destes, 33,0% dos 

registros indicaram HM, sendo que em 79,3% dos casos a lavagem foi realizada de forma 

incorreta. (PRIMO et al., 2010).  

Felix e Miyadahira (2009) verificaram que, do total de alunos de enfermagem 

avaliados em sua pesquisa, 50,0% executaram a HSM antes e após realizarem algum 

procedimento, 42,4% após a execução de um procedimento e 7,6% fizeram a técnica somente 

antes. 

Já uma pesquisa realizada em Chicago/USA traz resultados mais satisfatórios para 

a enfermagem. A taxa de adesão à HM entre os enfermeiros foi de 91,3% e, das 1.342 

oportunidades de HM observadas, 1.242 foram realizadas corretamente. (DUGGAN et al., 

2008). 

A categoria da enfermagem representa o maior número de profissionais que presta 

assistência direta aos clientes, dessa maneira a não adesão à HM por esse grupo compromete 

ainda mais a qualidade e segurança da assistência prestada aos usuários. (PRIMO et al., 

2010). 

A situação também é preocupante entre a categoria médica. Duggan et al. (2008) 

constataram em sua pesquisa que os médicos assistentes foram os profissionais que obtiveram 

a menor taxa de adesão à HM, não havendo melhora inclusive depois de um processo de 

educação continuada realizado durante um ano no hospital. Erasmus et al. (2010) concordam 

que os médicos estão associados a mais baixas taxas de adesão, tanto em geral como em 

situações específicas, como, por exemplo, antes de contato com o paciente. 

Como se não bastassem os resultados insatisfatórios relacionados à baixa adesão, 

observa-se que, quando o procedimento de HSM é feito, raramente todas as suas etapas são  

executadas de forma correta. Felix e Miyadahira (2009) verificaram que apenas 8,8% dos 

alunos observados em seu estudo realizaram todos os passos da técnica corretamente. 

Outro estudo também apresentou resultado desanimador entre profissionais de 

saúde, no qual apenas 14% dos avaliados realizaram todas as etapas da técnica corretamente. 

(SCHEIDT; CARVALHO, 2006). 
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A pesquisa de Hofer et al. (2007) corrobora as citadas anteriormente, na medida 

em que demonstrou uma aderência relativamente baixa para a lavagem do polegar (43%), 

pulso (42%) e antebraço (16%), secagem das mãos (8%) na direção correta (iniciando pelas 

mãos e seguindo pelos punhos) e fechamento da torneira (quando não disponível pedal ou por 

sensor) sem recontaminação das mãos (5%). 

A realização da técnica correta por técnicos e auxiliares de enfermagem também 

ficou abaixo de esperado. Do total de pesquisados, 61,6% não molharam as mãos e colocaram 

sabão adequadamente, 65% não friccionaram as mãos, espaços interdigitais e unhas conforme 

preconizado, 80% não fizeram os movimentos corretos no antebraço, 75% não retiraram 

completamente os resíduos de sabão das mãos e antebraços, e 55% não fizeram a secagem 

com papel toalha da maneira certa. (CENI; KALINKE; PAGANINI, 2009). 

É relevante ressaltar que, embora a HM seja um procedimento simples, ainda 

requer mudança de hábito, e existe uma grande distância do conhecimento da higienização de 

mãos e sua prática. Alunos da área de saúde de Goiás/GO, quando questionados sobre em 

quais situações consideravam necessária a realização da HM, identificaram os momentos 

antes e após a realização de cada atendimento como um dos principais, sendo citados por 

86,3% e 85,4% graduandos respectivamente. (TIPPLE et al., 2007). 

No entanto, comparando os momentos nos quais os graduandos avaliaram 

necessária a HM com as situações relacionadas à assistência nas quais estes higienizam as 

mãos, Tipple et al. (2007) destacam que, embora a maioria das situações nas quais exista 

necessidade de HM tenha sido citada, nenhuma apresentou índice superior a 50%. Percebe-se, 

assim, que existe uma lacuna entre o reconhecer a necessidade de uma prática e sua adesão, 

pois, embora os alunos conheçam a técnica (92,6%) e a importância das mãos como veículo 

de contaminação cruzada (89,9%), a adesão é baixa.  

Apesar da importância epidemiológica para a prevenção e controle de infecção, a 

taxa de adesão à HM e a realização correta de todos os passos da técnica continuam aquém do 

esperado, demonstrando a falta de compromisso e de responsabilidade dos profissionais com 

essa prática. Deve ser considerado como prioridade o treinamento dos profissionais de saúde e 

dos alunos, que serão futuros profissionais, a fim de focar a necessidade e a importância desta 

prática aparentemente tão simples, mas não menos importante. Assim, mudanças de hábitos 

são essenciais para uma melhor adesão. (MARTINI; DALL’ AGNOL, 2005; OLIVEIRA; 

PAULA, 2011; SCHEIDT; CARVALHO, 2006). 

Vários fatos indicam a necessidade de um investimento anterior à prática 

profissional, que se apresenta insuficiente quanto ao ensino e prática do controle de infecção. 
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Ressalta-se a importância de agir e trabalhar o tema precocemente nos cursos de formação da 

área da saúde, com a finalidade de promover a construção do hábito correto de HM, sendo 

enfatizada não somente a adesão, mas também a execução de forma correta. A formação 

desses futuros profissionais com uma percepção de prevenção talvez seja um dos grandes 

desafios que o ensino na área da saúde enfrenta. (TIPPLE et al., 2003; TIPPLE et al., 2007).  

Os profissionais também devem atuar como educadores, sendo referência para a 

equipe e para os estudantes, influenciando-os quanto ao seu desempenho e rotinas adequadas. 

Esses profissionais devem considerar seu importante papel no reforço da cultura de segurança 

do paciente e HM adequada. (SCHNEIDER et al., 2009). 

 

3.4 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Na atual conjuntura do mundo globalizado, no qual a ciência, a informação e a 

tecnologia estão ao alcance de muitos, as profissões, especialmente a enfermagem, necessitam 

cada vez mais aprimorar os seus processos de trabalho, buscando a garantia de uma 

assistência segura e de qualidade. 

O desígnio pela busca da melhoria das práticas implica em mudanças no 

comportamento individual/coletivo/organizacional, nos processos de trabalho, na 

disponibilização de informações e na inclusão da reflexão crítica. A atribuição de valores às 

questões intelectuais e modificação da maneira de trabalhar com o conhecimento contribuem 

para a transformação do melhor pensar e do fazer, numa perspectiva tanto teórica quanto 

prática. (ERDMANN et al., 2006). 

Com o progresso técnico-científico, com ênfase no conhecimento, torna-se 

imprescindível a busca de novas competências que influenciem o modelo de organização do 

trabalho, de forma a determinar atitudes profissionais associadas aos sistemas sociais de 

relações e interações múltiplas, nos diversos contextos, abrangências e especificidades. 

(ERDMANN et al., 2006). 

Dias et al. (2003) abordam a proposta do ensino emancipatório na semiologia para 

a enfermagem. Em especial, por esta ser a essência do curso, caracterizando-se como 

momento singular de construção de uma teoria/prática capaz de preparar os futuros 

enfermeiros para o cuidado humanístico. Ressalta-se também a importância da disciplina 

como suporte para as práticas assistenciais da enfermagem desenvolvidas em disciplinas 

posteriores. 
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Percebem-se na área da saúde atitudes e opiniões conflitantes, há uma intensa 

valorização das inovações tecnológicas, em detrimento de procedimentos e práticas básicos, 

mas fundamentais, como é o caso da ênfase que deve ou deveria ser dada à higienização das 

mãos. (TIPPLE et al., 2010). 

Não obstante a importância da higienização das mãos para a prevenção e controle 

de infecção, vários autores têm evidenciado a falta de compromisso e de responsabilidade dos 

profissionais com essa ação, demonstrando a necessidade de rever estratégias que reflitam na 

transformação do comportamento (MARTINI; DALL’ AGNOL, 2005; PRIMO et al., 2010; 

SCHEIDT; CARVALHO, 2006). 

Autores destacam a importância de abordar e desenvolver a temática da 

higienização das mãos precocemente nos cursos de graduação, com o intuito de promover a 

construção do hábito correto. (FELIX; MIYADAHIRA, 2009; TIPPLE et al., 2003, TIPPLE 

et al., 2007). 

A formação profissional pautada na prevenção talvez seja um dos grandes 

desafios enfrentados pelo ensino na área da saúde. Com relação à higienização das mãos, 

preocupa não apenas a adesão, mas a forma correta de execução e aplicação, demonstrando a 

necessidade de que a técnica seja enfatizada e avaliada nos cursos de graduação, em especial 

por sua aplicabilidade durante toda a graduação e vida profissional. (TIPPLE et al., 2010). 

Nessa perspectiva, evidencia-se a necessidade de mudança na concepção 

hegemônica tradicional do ensino, baseada no pensamento racionalista e concentrada na 

produção do conhecimento, buscando investir em uma visão mais interacionista, 

problematizadora das práticas e saberes, estimulando à produção do conhecimento por 

sensibilidade e autocrítica. (MOURA; MESQUITA, 2010). 

Vale salientar que o ensino não consiste apenas na exposição do aluno aos 

conhecimentos, situações e práticas, mas também na avaliação da aprendizagem. 

Consequentemente, para cada intervenção importante o professor terá que utilizar a melhor 

forma de averiguar e medir a evolução do estudante, avaliar seu desempenho e indicar os 

reajustes necessários. (MOURA; MESQUITA, 2010; RODRIGUES; CALDEIRA, 2009). 

Diante desse cenário, a avaliação do conhecimento e da habilidade técnica dos 

estudantes de enfermagem em relação à higienização simples das mãos configura-se como 

importante estratégia para o processo formativo que se desenvolve no decorrer da graduação, 

ao mesmo tempo em que é relevante para a reflexão sobre as metodologias de ensino 

empregadas no ensino superior. 
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Para tanto, mostra-se necessário o desenvolvimento de instrumentos de avaliação 

embasados em teorias científicas existentes. (BITTENCOURT et al., 2011). No curso da 

elaboração de um instrumento para coleta de dados, o pesquisador deve estar ciente de que os 

fenômenos que pretende estudar devem ser traduzidos em conceitos que possam ser 

mensurados, observados ou registrados. Caso não seja empregada uma metodologia adequada 

para a coleta de dados, a validade das conclusões da pesquisa é facilmente colocada à prova. 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Ao desenvolver um questionário, deve-se anteriormente elaborar de forma clara as 

questões da pesquisa, incluindo a descrição da finalidade da mensuração, do que se propõe a 

medir, a identificação da população-alvo e as principais características do que se pretende 

avaliar. Esses fatores influenciarão o número e amplitude das questões, o tamanho do 

questionário, como também o seu conteúdo. Além disso, as etapas devem ser seguidas e 

descritas de forma detalhada, assim como os métodos utilizados. (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Para que os questionários tenham atributos para descrever os fenômenos em 

questão e para que possam passar por uma análise estatística, é essencial que as medidas 

sejam válidas, que as variáveis sejam representativas do fenômeno de interesse. 

(FERNANDES; LACERDA; HALLAGE, 2006). 

Existem vários recursos na literatura que dão subsídio para a construção do 

conteúdo de instrumentos de avaliação, conforme descrito: (CAMPBELL et al., 2003; 

FERNANDES; LACERDA; HALLAGE, 2006; HULLEY et al., 2003; MCGLYNN, 

STEVEN, 1998; POLIT; BECK; HUNGLER, 2004;).  

 Evidência científica: obtida através de revisão sistemática e metanálise.  

 Guias (guidelines) elaborados por sociedades de especialistas e agências 

governamentais. 

 Estudos científicos isolados e bem controlados. 

 Revisão sistemática de literatura.  

 Instrumentos de medição já existentes. 

 Combinação de fundamentação teórico-científica com métodos de consenso: Além da 

fundamentação através de revisão da literatura, estudos de evidência, guidelines, estudos 

experimentais, entre outros. Dependendo do objetivo, algumas das metodologias 

também se baseiam em estudos de casos e de opinião de usuários. 
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O reconhecimento da qualidade dos instrumentos é aspecto fundamental para a 

legitimidade e credibilidade dos resultados de uma pesquisa, o que reforça a importância do 

processo de validação.
 
(BITTENCOURT et al., 2011).  

A determinação da verdadeira validade dos instrumentos se dá através da pesquisa 

empírica. A qual se baseia em um exame sistemático de mensuração de respostas com o 

objetivo de identificar e explicar um fenômeno de interesse. (WYND; SCHIMIDT; 

SCHAEFER, 2003). 

Diversos autores afirmam que a validade é um fator determinante na escolha e/ou 

aplicação de um instrumento de medida. Existe uma concordância de que a validade é 

mensurada pela extensão ou grau em que a medida ou dado representa o conceito que o 

instrumento se propõe a medir. (FERNANDES, 2005; LYNN, 1986; MCGLYNN; STEVEN, 

1998; WYND; SCHIMIDT; SCHAEFER, 2003). 

Um dos atributos fundamentais para a validade da acurácia de uma medida é sua 

capacidade de representar realmente o que se almeja. Isso influencia diretamente a validade 

interna e externa do estudo – o grau em que os achados permitem inferências corretas sobre 

fenômenos que ocorrem na amostra do estudo e no universo. (HULLEY et al., 2003). 

A precisão reporta-se ao quanto uma medida é reprodutível, tendo influência 

significativa no poder de um estudo. Quanto mais precisa for uma medida, maior o poder 

estatístico para estimar os valores médios e testar hipóteses, contudo pode ser afetada pelo 

erro aleatório. (HULLEY et al., 2003). 

No processo de validação de um instrumento existem diversas etapas que visam 

coletar evidências persuasivas de que ele mede a variável que se propõe a avaliar e se é útil 

para a finalidade proposta. (FAYERS; MACHIN, 2007).  

Os métodos mais mencionados na literatura para obtenção da validade de uma 

medida são: validade de construto, validade de critério, validade de estudo e validade de 

conteúdo (FERNANDES, 2005).  

A validade de construto ou conceito (construct validity) de uma medida significa 

reconhecer a amplitude em que a medida corresponde à construção teórica do fenômeno a ser 

mensurado (HULLEY et al., 2003; RUBIO et  al, 2003). McGlynn e Steven (1998) 

consideram o conceito de uma medida válido quando a correlação entre a medida de interesse 

e outras medidas análogas apresenta magnitude e direção corretas.  

  De acordo com Rubio et al. (2003), a validade de construto pode ser fatorial, 

known groups, convergente e discriminante. A validade fatorial ocorre através do emprego da 

análise fatorial exploratória. A validade known groups é definida pelas análises 
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estatisticamente significantes da diferença de pontuação entre um grupo com propriedade de 

conhecimento da medida e outro sem este atributo. (RUBIO et al., 2003). A validade 

convergente é determinada pela correlação positiva entre o construto mensurado e outras 

variáveis com as quais o construto deveria estar associado. A validade discriminante é medida 

pela comparação entre dois ou mais grupos populacionais nos quais se almeja diferença 

quanto à quantidade do fenômeno de interesse investigado pelo instrumento. (MOTA; 

PIMENTA, 2007; PASQUALI, 2003; RUBIO et al., 2003).  

A validade de critérios é a correlação existente entre a medida que está sendo 

avaliada em relação a outra medida ou instrumento que serve como critério de avaliação, 

possuindo atributos iguais ou semelhantes. (MOTA; PIMENTA, 2007; LYNN, 1986; 

MCGLYNN; STEVEN, 1998). Contudo, nem sempre os critérios para medidas estão 

disponíveis, sendo necessárias abordagens baseadas em aspectos conceituais que descrevem 

um domínio específico, como os relacionados à assistência à saúde. (FERNANDES, 2005).  

Dois aspectos da validade de critérios são apontados: a validade preditiva e a 

concorrente. A validade preditiva avalia se o instrumento é capaz de predizer a ocorrência de 

eventos futuros. A validade concorrente acontece quando dois instrumentos similares são 

aplicados simultaneamente, direcionados à mesma população e seus resultados são 

comparados. (MOTA; PIMENTA, 2007; PASQUALI, 2009).  

A validade do estudo (ou experimental ou teste-piloto ou empírica) consiste na 

aplicação da medida ou instrumento a uma amostra representativa da população, para verificar 

como o instrumento se comporta na prática. (FERNANDES, 2005). 

A validade de conteúdo, objeto do presente estudo, se refere à análise dos itens 

que compõem o instrumento, é a determinação de representatividade e extensão com que cada 

item da medida comprova o fenômeno de interesse e a dimensão de cada item dentro daquilo 

que se propõe a investigar, realizada por juízes no assunto. (RUBIO et al., 2003). 

Segundo Pasquali (2010), a validade de conteúdo tem por objetivo verificar a 

representação comportamental do atributo latente, o que deve ser realizado por juízes. Os 

juízes devem ser especialistas na área, pois têm o papel de julgar se os itens estão se referindo 

ou não ao objeto em estudo.  

Para que um teste possua validade de conteúdo ele deve constituir uma amostra 

representativa do universo finito de comportamentos (domínio), e somente será aplicável caso 

se possa delimitar com clareza um universo de comportamentos. (PASQUALI, 2003). 
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Segundo Lynn (1986), o processo para determinação da validade de conteúdo de 

um instrumento deve acontecer em duas etapas: 1) desenvolvimento do instrumento; 2) 

julgamento do instrumento. 

A etapa de desenvolvimento inicia com a elaboração de um instrumento, em três 

fases: 1) identificação do fenômeno estudado; 2) produção dos itens do instrumento; 3) 

construção do instrumento. 

Na etapa de julgamento são considerados dois passos analisados por um número 

específico de juízes: a) validade dos conteúdos dos itens; b) validade do conteúdo do 

instrumento no todo. 

De acordo com Mcglynn e Steven (1998), o desenvolvimento de uma medida de 

desempenho e a construção do instrumento devem ocorrer em quatro passos: 

1. Escolha do aspecto do cuidado a ser avaliado, com base na importância da atividade a 

ser mensurada; o potencial de melhoria por ela apresentada; e o grau de controle que os 

profissionais detêm sobre os mecanismos que possibilitarão a melhoria desejada.  

2. Seleção dos indicadores de desempenho dentro de cada área, com base na verificação 

da força da evidência científica.  

3. Construção de uma medida confiável e válida. 

4. Testagem da força científica da medida com vistas a verificar a clareza e pertinência dos 

itens do instrumento.  

Os processos para a realização do julgamento variam bastante entre os autores e 

abordam desde o número de juízes até o procedimento de quantificação. Algumas áreas da 

saúde ainda apresentam bases de evidência científica limitadas ou fracas para a avaliação. 

Assim, se faz necessária a utilização de estratégias fundamentadas pela opinião de juízes, que 

validam a qualidade do conteúdo elaborado, tanto quanto a evidência de sua fundamentação, e 

sua capacidade para avaliar o que se propõe a medir. (CAMPBELL et al., 2003; 

FERNANDES, 2005; MCGLYNN; STEVEN, 1998; PASQUALI, 2010). 

Não existe um consenso quanto ao número ideal de juízes para avaliação dos itens 

de um instrumento. Essa quantificação geralmente depende da acessibilidade que o 

pesquisador dispõe para encontrar os profissionais envolvidos com a temática a ser avaliada 

para se obter o consenso do instrumento. Contudo, quanto maior o número de juízes, maior a 

chance de discordância e, quanto menor for a quantidade (inferior a três), há necessidade de 

que a concordância dos juízes sobre os itens seja total, 100%. (LYNN, 1986). 

Para seleção dos juízes, devem-se levar em consideração as características do 

instrumento, a formação, a qualificação e a disponibilidade dos juízes, como também o 
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conhecimento, a habilidade e a prática de cada juiz em relação ao que se deseja validar, ter 

publicações e pesquisas sobre o assunto. Recomenda-se descrever os critérios utilizados nessa 

seleção.  (MELO et al., 2011; RUBIO et al., 2003) 

Quanto à validade da avaliação realizada pelos juízes, por meio dessa da análise o 

pesquisador recebe informações valiosas para a condução da validação de conteúdo, uma vez 

que os juízes fornecem um feedback construtivo sobre a qualidade do instrumento, bem como 

oferecem sugestões concretas para seu aperfeiçoamento. (FERNANDES, 2005; RUBIO et al., 

2003). 

A forma de julgamento mais amplamente usada na avaliação por juízes 

fundamenta-se na psicologia, pela elaboração de escalas psicométricas. (PASQUALI, 2003).  

Lynn (1986), Polit e Beck (2006) e Wynd, Schimidt, Schaefer (2003) indicam o 

Índice de Validade de Conteúdo – IVC (Index of Content Validity) quando se utiliza uma 

escala, a qual pode variar de 3 a 5 pontos, indo de extremamente relevante à irrelevância de 

cada item ou do todo do instrumento. Os itens que não obtêm um nível mínimo de 

concordância pré-estabelecido entre os juízes devem ser revistos ou eliminados. Deve-se 

solicitar aos juízes também questionar e emitir sugestões para melhoramento dos itens. 

Rubio et al. (2003) preconizam três possibilidades de análise dos dados 

provenientes da estratégia de validação de conteúdo: 

1. Índice de fidedignidade (reliability) ou concordância interavaliadores (interrater 

agreement – IRA): avalia a concordância dos juízes quanto à representatividade e 

clareza dos itens em relação ao conteúdo. Os dados são dicotomizados de forma que o 

pesquisador possa avaliar a extensão em que os juízes concordam que o item é o 

representante ou não. A escala de quatro pontos fornece informações adicionais para 

determinar a extensão em que o item precisa ser modificado ou excluído. Um IRA 

pode ser calculado para cada elemento, bem como para a escala. Para determinar o 

IRA para cada item, é calculado o acordo entre os especialistas. O IRA para a escala é 

calculado a partir do número de itens considerados 100% relevantes, dividido pelo 

número total de itens. Em uma abordagem mais conservadora, os itens que obtiveram 

100% de concordância dos juízes são divididos pelo total de itens. Em uma abordagem 

menos conservadora, os itens que obtiveram no mínimo 80% de concordância são 

divididos pelo total de itens. 

2. Índice de Validade de Conteúdo (Content Validity Index): Avalia a concordância dos 

juízes quanto à representatividade da medida em relação ao conteúdo abordado. O 

IVC para cada item é calculado dividindo-se o número de juízes que valoraram o 
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item com escore de extrema relevância ou relevante (em uma escala ordinal de 

irrelevante a extrema relevância) pelo total de juízes. O cálculo resulta na proporção de 

juízes que julgaram o item válido. O IVC para o instrumento todo é calculado 

dividindo-se o total de itens que receberam um IVC de 0,80 pelo número total 

de itens do instrumento, sendo o valor de 0,80 recomendado para novas medidas. 

3. Análise pelo Índice de Validade Fatorial (Fatorial Validity Index): Avalia o grau 

em que cada juiz apropriadamente associou o item com seu respectivo fator. 

Isso fornece uma indicação preliminar da validade fatorial da medida.  

Alexandre e Coluci (2011), em uma revisão da literatura sobre a validade de 

conteúdo, afirmam que diversas publicações têm apresentado diferentes métodos para 

quantificar o grau de concordância entre os juízes na avaliação da validade de conteúdo de um 

instrumento. Contudo, destacam três métodos mais utilizados, sendo um deles o índice de 

validade de conteúdo anteriormente abordado; sendo os outros dois: 

1. Porcentagem de concordância: calcula a porcentagem de concordância entre os juízes. 

Sendo a medida mais simples de concordância interobservadores calculada a partir do 

número de participantes que concordaram, dividido pelo número total de participantes, 

este resultado multiplica-se por 100. Deve-se considerar como aceitável um nível de 

concordância de 90% entre os juízes. 

2. Coeficiente de kappa: é a razão da proporção de vezes que os juízes concordam 

(corrigido por concordância devido ao acaso) com a proporção máxima de vezes que 

os juízes poderiam concordar (corrigida por concordância devido ao acaso). Sendo 

aplicável quando os dados são categóricos e estão em uma escala nominal. 

Percebe-se que a construção e validação de um instrumento perpassam por várias 

etapas, algumas complexas, mas que são fundamentais e devem ser seguidas com rigor 

metodológico, possibilitando o desenvolvimento de um instrumento que verdadeiramente 

mensure aquilo que se propôs, bem como sua aplicação a uma determinada população.  

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

4 MÉTODO 

 

Estudo metodológico com abordagem quantitativa de tratamento e análise de 

dados. Segundo Polit, Beck e Hungler (2004) o estudo metodológico refere-se às 

investigações dos métodos de obtenção, organização e análise dos dados, abordando a 

elaboração, validação e avaliação dos instrumentos e técnicas de pesquisa, tendo como 

objetivo a construção de instrumento que seja confiável e preciso, para que possa ser aplicado 

por outros pesquisadores. 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, 

englobando a graduação em enfermagem dos campi central e de Santa Cruz/RN e a Escola de 

Enfermagem de Natal, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN (campi 

Mossoró e Caicó) e em uma universidade particular do Estado.  

Optou-se por universidades do Estado do Rio Grande do Norte (RN), uma vez que 

estas assumem importância crucial como entidades responsáveis pela formação de 

profissionais de enfermagem destinados à inserção no mercado de trabalho nacional e 

internacional, sendo de grande utilidade não apenas pelos cursos ofertados, como por estarem 

envolvidas e articuladas no ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável. 

A população-alvo deste estudo foi composta por enfermeiros docentes da UFRN, 

UERN e de uma universidade particular do Estado, os quais foram os juízes da pesquisa. A 

amostra foi selecionada por intencionalidade, a partir dos seguintes critérios de inclusão: 

enfermeiros, docentes em exercício das disciplinas de Semiologia e/ou Semiotécnica da 

Enfermagem, mínimo um ano de experiência nas disciplinas, sendo da UFRN, UERN e de 

uma universidade particular do Estado. Como critério de exclusão: não completar o processo 

de coleta de dados ou não devolver o instrumento respondido dentro do prazo estabelecido. 

Foi realizado contato inicial com as coordenações dos cursos de enfermagem das 

universidades, sendo solicitados os contatos (e-mail e telefone) de todo o corpo docente das 

disciplinas Semiologia e/ou Semiotécnica da Enfermagem. Posteriormente, uma carta-convite 

foi enviada a 34 docentes (Apêndice A), via correio eletrônico, contendo os objetivos do 

estudo, a justificativa do processo de avaliação dos instrumentos e validação, e solicitando a 

participação na pesquisa. 

Dos 34 docentes convidados, 28 se disponibilizaram a participar voluntariamente 

da pesquisa. Com isso, os instrumentos, o roteiro do processo de avaliação e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice B) foram entregues pessoalmente a 

cada docente.  Nessa oportunidade foi acordado um prazo de 15 dias para a devolução. 
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Contudo, a maioria dos participantes não devolveu o material no prazo estabelecido, 

estendendo-se o período para mais um mês. Os juízes foram orientados no sentido de 

devolverem o material após análise e parecer final, pessoalmente, aos pesquisadores. 

A coleta de dados ocorreu nos meses de junho a setembro de 2012. Ressalta-se 

que, após o recebimento, as repostas foram analisadas e um instrumento foi excluído, 

totalizando a amostra final de 27 juízes. 

Esta pesquisa foi constituída em quatro etapas (Figura 1): levantamento da 

literatura acerca dos aspectos dos instrumentos relativos à habilidade e ao conhecimento sobre 

a técnica de higienização simples das mãos; construção de dois instrumentos com base nesses 

aspectos; submissão dos instrumentos aos juízes e validação, com a verificação do nível de 

concordância desses profissionais. Além disso, as etapas futuras, a serem executada em nível 

de doutorado, contarão com nova submissão dos instrumentos modificados para os juízes para 

realização do reteste, execução do teste-piloto e aplicação dos instrumentos aos graduandos 

em enfermagem.  

 

 

Figura 1. Síntese das etapas de execução da metodologia da pesquisa 

 

A primeira etapa do estudo consistiu na realização da revisão de literatura 

científica acerca dos aspectos relevantes que são contemplados em instrumentos para 

avaliação da habilidade e do conhecimento da higienização simples das mãos. 

O levantamento da literatura científica foi realizado no período de março a abril 

de 2012, nas bases de dados eletrônicas disponíveis na Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME)/Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), especificamente nas bases: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde (MEDLINE); bem como nas Publicações Médicas (PubMed); e no Google 

acadêmico. Além disso, foram pesquisados sites de órgãos nacionais e internacionais que 

disponibilizaram protocolos eletronicamente, dentre eles a ANVISA, CDC e OMS. 

Na segunda etapa da pesquisa, os aspectos relevantes encontrados durante a 

revisão na literatura científica subsidiaram a construção de dois instrumentos: um questionário 
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do conhecimento e um roteiro estruturado do tipo checklist para avaliação da habilidade 

acerca da higienização simples das mãos. 

O primeiro instrumento é um questionário com 12 questões de múltipla escolha, 

com cinco alternativas cada, sendo somente uma verdadeira, para avaliar os conhecimentos 

acerca do procedimento, além das informações sobre dados sociodemográficos, experiência 

profissional e oportunidades de desenvolvimento da técnica durante o curso de graduação; o 

segundo consiste em um roteiro de observação estruturado composto por 14 itens, que 

correspondem aos passos considerados importantes para avaliar a execução da habilidade 

técnica de higienização simples das mãos e os dados de identificação do pesquisado; o. 

A terceira etapa do estudo consistiu na identificação e seleção dos juízes, com 

posterior submissão dos instrumentos para avaliação para a coleta dos dados (checklist -

Apêndices C e questionário - Apêndices D). 

A primeira parte dos instrumentos de avaliação submetidos contemplou a 

identificação pessoal e profissional dos juízes pesquisados, como: idade, sexo, qualificação 

profissional, tempo de experiência na docência e nas disciplinas de Semiologia e/ou 

Semiotécnica da Enfermagem e outras atividades desenvolvidas além da docência.  

Na segunda parte dos instrumentos foram contemplados cada item do roteiro de 

avaliação da habilidade (checklist) e as questões do conhecimento sobre a higienização 

simples das mãos com suas respectivas respostas (questionário). A avaliação dos instrumentos 

pelos juízes da pesquisa ocorreu a partir da classificação de cada item de ambos os 

instrumentos em adequado, adequado com alterações e inadequado. Nos dois últimos casos, 

os motivos ou problemas com os itens deveriam ser explicitados e sugestões deveriam ser 

feitas a fim de que os itens pudessem ser refeitos e melhorados.  

A terceira parte dos instrumentos contemplou o parecer final dos juízes, a partir da 

análise geral de cada instrumento através da avaliação com base em 10 requisitos 

apresentados no Quadro 1. Além disso, sugestões também poderiam ser feitas a fim de que os 

instrumentos pudessem ser melhorados, como observações sobre os mesmos. 

  

CÓDIGO 
REQUISITOS 

ANALISADOS 
CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1  
Utilidade / 

pertinência 

O item/a questão é relevante e atende à finalidade relativa 

ao procedimento proposto. 

2  
Consistência O conteúdo apresenta profundidade suficiente para a 

compreensão da etapa/questão. 

3  Clareza  Explicitado de forma clara, simples e inequívoca. 

4  Objetividade Permite resposta pontual. 
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5  Simplicidade A etapa/questão expressa uma única ideia. 

6  Exequível A etapa/questão é aplicável. 

7  
Atualização As etapas seguem as práticas baseadas em evidência mais 

atuais. 

8  
Vocabulário Palavras escolhidas corretamente e sem gerar 

ambiguidades. 

9  
Precisão  Cada item de avaliação é distinto dos demais, não se 

confundem. 

10  

Sequência 

instrucional dos 

tópicos 

A sequência das etapas do procedimento/questões do 

conhecimento se mostra de forma coerente e em ordem de 

execução correta. 

Quadro 1. Requisitos a serem analisados para cada um dos itens do roteiro da habilidade e da 

avaliação do conhecimento sobre a higienização simples das mãos 

 

Após a avaliação dos instrumentos, foi realizada a quarta etapa do estudo, a 

validação de conteúdo com aplicação do Índice Kappa (K), para verificação no nível de 

concordância e nível de consistência (fidedignidade) dos juízes em relação à permanência ou 

não dos itens que compõem os instrumentos e do Índice de Validade de Conteúdo (IVC). 

A validação de conteúdo é um processo composto por duas etapas com a fase de 

desenvolvimento terminando com a fase de quantificação de julgamento do processo. A fase 

de desenvolvimento requer uma revisão da literatura para identificar o conteúdo do 

instrumento e estabelecer domínios relevantes. A segunda etapa, a validação, ocorre quando 

juízes avaliam o instrumento e os itens de acordo com a importância do domínio de conteúdo. 

Além disso, o conteúdo, clareza, bem como a integralidade global do instrumento são 

avaliados nesta fase. (LYNN, 1986). 

O Índice Kappa é um indicador de concordância ajustado, pois considera, 

descontando no cômputo final, a concordância devido ao fator chance. A interpretação dos 

valores do Índice Kappa foi resumida no Quadro 2. (PEREIRA, 1995). 

 

ÍNDICE KAPPA (K) 
NÍVEL DE 

CONCORDÂNCIA 

< 0,00 Ruim 

0,00 a 0,20 Fraco 

0,21 a 0,40 Sofrível 

0,41 a 0,60 Regular 

0,61 a 0,80 Bom 

0,81 a 0,99 Ótimo 

1,00 Perfeito 

Quadro 2. Distribuição do Índice Kappa (K) e respectivos níveis 

de interpretação de concordância 
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Conforme o Quadro 2, o Índice Kappa informa a proporção de concordância que 

varia de "menos 1" a "mais 1"; quanto mais próximo de 1, melhor o nível de concordância 

entre os observadores.   

O IVC avalia a concordância dos juízes quanto à representatividade da medida em 

relação ao conteúdo abordado. O qual é calculado dividindo-se o número de juízes que 

julgaram o item com escore de extrema relevância ou relevante pelo total de juízes (IVC para 

cada item), resultando na proporção de juízes que julgaram o item válido.
 
(RUBIO et al., 

2003). No presente estudo considerou-se, para o cálculo do IVC, os itens julgados adequados 

pelos juízes. 

Já o cálculo do IVC para o instrumento como um todo foi realizado a partir da 

soma de todos os IVCs calculados separadamente, divido pelo número de itens dos 

instrumentos. (POLIT; BECK, 2006).  

A validação de conteúdo é um passo fundamental no desenvolvimento de novos 

instrumentos, uma vez que representa o início de mecanismos para associar conceitos 

abstratos com indicadores observáveis e mensuráveis, trabalhando com a obtenção de 

opiniões convergentes dos juízes participantes. (WYND; SCHMIDT; SCHAEFER, 2003). 

Para tanto, deve-se estabelecer um nível de consenso, geralmente relacionado a 

um valor numérico. O nível de consenso é arbitrário e proposto pelos pesquisadores, uma vez 

que a noção de alto nível de consenso pode ser flexível. Salmond (1994) realizou uma breve 

revisão da literatura e encontrou níveis de consenso que variavam de 50% a 80%.  

Optou-se, neste estudo, em utilizar o nível de consenso maior que 0,61 para o 

índice Kappa, sendo um nível bom. E considerou-se como índice mínimo de aceitação de IVC 

maior que 0,75, tanto para avaliação de cada item separadamente como para avaliação geral 

de cada instrumento. 

Para Lakatos e Marconi (2006), variável pode ser um conceito que contém ou 

apresenta valores ou medidas que variam, sendo possível de se mensurar, discernível em um 

objeto de estudo. 

Nesta pesquisa foram estudadas variáveis de caracterização dos juízes, de 

estruturação dos itens relacionados ao instrumento de avaliação da habilidade e ao 

questionário do conhecimento acerca da higienização simples das mãos, conforme os Quadros 

3, 4 e 5, respectivamente. 

 

VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO 

DOS JUÍZES 
CATEGORIAS 

Idade Anos 
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Sexo Masculino (1); feminino (2) 

Qualificação profissional 

Especialização (1); residência (2); mestrado 

acadêmico (3); mestrado profissional (4); 

doutorado (5) 

Tempo de experiência na docência  Anos 

Tempo de experiência na disciplina de 

semiologia e/ou semiotécnica da 

enfermagem 

Anos 

Exerce outra atividade além da docência  
Não (1); assistencial (2); gerencial (3); 

gerencial e assistencial (4) 

Quadro 3. Variáveis de caracterização dos juízes participantes da pesquisa. Natal/RN, 2012 

 

VARIÁVEIS DA AVALIAÇÃO DA HABILIDADE 
 

CATEGORIAS 

1. Possui unhas curtas. 

Adequado (1) 

 

Adequado com 

alterações (2) 

 

Inadequado (3) 

2. Retira adornos. 

3. Molha as mãos. 

4. Utiliza sabão em quantidade adequada. 

5. Esfrega palma com palma. 

6. Esfrega dorso com palma de ambas as mãos. 

7. Entrelaça os dedos e esfrega espaços interdigitais. 

8. Esfrega o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

com movimento de vai e vem e vice-versa. 

9. Esfrega o polegar com o auxílio da palma da mão oposta. 

10. Fricciona as polpas digitais e unhas de uma mão contra a palma da 

outra, fazendo movimento circular. 

11. Esfrega o punho, com o auxílio da palma da mão oposta, utilizando 

movimento circular. 

12. Enxágua as mãos retirando os resíduos. Evita contato direto das 

mãos ensaboadas com a torneira. 

13. Fecha a torneira com papel toalha. No caso de torneiras com 

contato manual. 

14. Seca as mãos utilizando papel toalha. 

Quadro 4. Variáveis de estruturação do instrumento de avaliação da habilidade acerca da 

higienização simples das mãos. Natal/RN, 2012 

 

VARIÁVEIS DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO CATEGORIAS 

1. Alternativa correspondente ao termo “higienização das mãos”. 

Adequado (1) 

 

Adequado com 

alterações (2) 

 

Inadequado (3) 

2. Situação na qual a lavagem das mãos com água e sabão neutro é 

indicada. 

3. Quando a lavagem das mãos com água e sabão neutro não deve ser 

realizada. 

4. Afirmações sobre a lavagem das mãos  

5. Insumos necessários para a adequada lavagem das mãos 

6. Duração total do procedimento de lavagem das mãos 

7. Afirmação incorreta sobre a lavagem das mãos 

8. Primeira ação a ser realizada antes de iniciar a lavagem das mãos. 

9. Áreas das mãos que devem ser lavadas conforme a técnica adequada 

de higienização simples das mãos. 
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Quadro 5. Variáveis de estruturação do instrumento de avaliação do conhecimento acerca da 

higienização simples das mãos. Natal/RN, 2012 

 

De acordo com a Resolução 196/96 (BRASIL, 1997), projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos devem ser apreciados, em seus aspectos éticos, por Comissões 

de Ética em Pesquisa. Sendo assim, o projeto desta pesquisa foi apreciado pela Comissão de 

Ética em Pesquisa/HUOL, com Parecer de número 385/09 e CAAE de número 

0002.0.294.000-10 (Anexo A). Foi solicitada aos juízes a participação voluntária, com 

assinatura do Termo de Livre Consentimento Esclarecido (Apêndice B).  

Os dados coletados foram organizados em uma planilha de dados eletrônica e, 

posteriormente, exportados para um software estatístico. Após serem codificados e tabulados, 

os dados foram analisados através de leitura reflexiva e por meio de estatística descritiva com 

frequências absoluta e relativa, média dos escores das variáveis e aplicação do teste de Kappa 

através do Online Kappa Calculator e do IVC. (RANDOLPH, 2008). Após a análise dos 

dados, os instrumentos foram reformulados, de acordo com as observações e sugestões dos 

juízes, mantendo apenas os itens aceitos (instrumento de avaliação da habilidade – Apêndice 

E e instrumento de avaliação do conhecimento sobre HM – Apêndice F). 

Depois desse processo, os dados foram apresentados em tabelas, quadros e gráficos, 

com suas respectivas distribuições percentuais e resultados dos índices Kappa e IVC. 

As etapas finais a serem executadas em nível de doutorado partirão dos instrumentos 

construídos, demonstrados descritivamente, a serem empregados na continuidade deste 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Passo que não faz parte da técnica de lavagem das mãos. 

11. Com relação ao correto enxágue das mãos 

12. Sequência mais correta da técnica de lavagem das mãos 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão serão apresentados em forma de artigos a serem submetidos 

a periódicos qualificados na área de Enfermagem, conforme o Quadro 6. 

 

ARTIGO TÍTULO OBJETIVO 
QUALIS EM 

ENFERMAGEM 

1 

Instrumentos para 

avaliação da habilidade 

técnica e do 

conhecimento acerca da 

higienização das mãos 

Caracterizar a literatura sobre os 

instrumentos de avaliação da 

habilidade e do conhecimento 

sobre a higienização das mãos e o 

conteúdo das publicações acerca 

dos passos da técnica de HM. 

B1 

2 

Validação de 

instrumentos para 

avaliação do 

conhecimento e da 

habilidade acerca da 

higienização simples das 

mãos 

Verificar a validade de conteúdo 

de instrumentos para avaliação 

do conhecimento e habilidade 

acerca da higienização simples 

das mãos. 

A2 

Quadro 6. Síntese dos dois artigos que compõem os resultados e discussões por título, 

objetivo e qualis em enfermagem a que serão submetidos 
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5.1 ARTIGO 1  

 

INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA HABILIDADE TÉCNICA E DO 

CONHECIMENTO ACERCA DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

INSTRUMENTS TO ASSESSMENT TECHNICAL ABILITY AND KNOWLEDGE OF 

HAND HYGIENE 

 

INSTRUMENTOS PARA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y EL 

CONOCIMIENTO DE LA HIGIENE DE MANOS 

 

Gabriela de Sousa Martins Melo
1
 

Gilson de Vasconcelos Torres
2
 

 

RESUMO 

Revisão integrativa que objetivou caracterizar a literatura sobre os instrumentos de avaliação 

da habilidade e conhecimento sobre a higienização das mãos (HM) e os passos da técnica nas 

bases de dados LILACS, MEDLINE, PubMed, Google acadêmico e sites de órgãos nacionais 

e internacionais. Critérios de inclusão: texto completo disponível gratuitamente, de janeiro de 

2002 a abril de 2012, em português, inglês e espanhol. Selecionaram-se 19 estudos, 

predominaram artigos científicos, entre 2008 a 2010, com distribuição mundial. O 

questionário foi o principal instrumento utilizado. O público alvo foram os profissionais da 

saúde. Quanto às características dos instrumentos, destacaram-se: dados sociodemográficos, 

conhecimentos sobre HM, técnica de HM, revisões sobre HM e recomendações para melhoria 

da prática. Evidenciou-se uma não conformidade na técnica de HM com água e sabão. Há 

uma preocupação relacionada à técnica, pois ela respalda a prática adequada em saúde, 

contribuindo para melhoria da qualidade da assistência e proteção pessoal. 

Descritores: Lavagem de Mãos; Conhecimento; Questionários; Avaliação Educacional. 
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Pós-Graduação em Enfermagem/UFRN, Pesquisador CNPq PQ2, coordenador do grupo de pesquisa Incubadora 

de Procedimentos de Enfermagem. Orientador da pesquisa. E-mail: gilsonvtorres@hotmail.com 
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ABSTRACT 

Integrative review aimed to characterize the literature on assessment instruments of the ability 

and knowledge about hand hygiene (HH) and the steps of the technique in databases LILACS, 

MEDLINE, PubMed, Google scholar and sites of national and international agencies. 

Inclusion criteria: full text available for free from January 2002 to April 2012, in Portuguese, 

English and Spanish. Were selected 19 studies, predominated scientific articles between 2008 

and 2010, with worldwide distribution. The questionnaire was the main tool. The target 

audience were health professionals. Regarding the characteristics of the instruments stood out: 

sociodemographic data, knowledge of HH, HH technique; reviews of HH and 

recommendations to improve practice. Showed a variation on the technique of HH with soap 

and water. There is a concern related to the technique, because she supports the adequate 

health practice, contributing to improving the quality of care and personal protection. 

Descriptors: Handwashing; knowledge; Questionnaires; Educational Measurement. 

 

RESUMEN 

Revisión integradora destinada a caracterizar la literatura sobre los instrumentos de 

evaluación y conocimientos sobre la higiene de manos (HM) y los pasos de la técnica en las 

bases de datos LILACS, MEDLINE, PubMed, Google Scholar y los sitios de los organismos 

nacionales e internacionales. Criterios de inclusión: texto completo, disponible de forma 

gratuita, de enero 2002 hasta abril de 2012, en Portugués, Inglés y Español. Se seleccionaron 

19 estudios, predominantes artículos científicos, entre 2008 y 2010, con distribución mundial. 

El cuestionario es la herramienta principal. El público objetivo son los profesionales de la 

salud. Cuanto a las características de los instrumentos se destacan: datos socio demográficos, 

conocimientos de HM, técnica de HM, revisiones sobre el HM y recomendaciones para 

mejorar la práctica. Mostró una variación de la técnica de HM con agua y jabón. Hay una 

preocupación en relación a la técnica, porque ella apoya la práctica de salud adecuado, 

contribuyendo a la mejora de la calidad de la atención y la protección personal. 

Descriptores: Lavado de Manos; Conocimiento; Cuestionarios; Evaluación Educacional. 

 

INTRODUÇÃO  

 A higienização das mãos (HM) consiste em uma técnica simples e de baixo custo 

ensinada desde a infância como ação importante de autocuidado. No âmbito das instituições 

de saúde, embora sabendo que esta é ação mais efetiva na prevenção das infecções 
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relacionadas à assistência a saúde (IRAS), ainda são notórias a negligência e a falta de 

compromisso dos profissionais em não realizar frequentemente essa prática
(1-2)

. 

Como se não bastasse a baixa adesão a essa prática, observa-se que, quando ela é 

executada, raramente todas as suas etapas são realizadas de forma correta 
(1,3)

. Essas 

deficiências começam ainda durante a graduação, na medida em que, com o passar dos anos 

do curso, os estudantes acabam supervalorizando outros procedimentos mais complexos em 

detrimento da higienização das mãos, pois a consideram uma técnica simples de ser realizada 

e que não é exigida especificamente pelos docentes e preceptores. 

Diante desse cenário, é imprescindível que a HM seja enfatizada e avaliada ainda nos 

cursos de graduação, com o intuito de promover a construção do hábito correto. Essa 

avaliação deve ocorrer de forma contínua e abranger o conhecimento, a adesão e a 

habilidade
(4)

. 

Ressalta-se que, além de atuarem em campos de atividade prática, os alunos serão os 

futuros profissionais, devendo-se avaliar seu desempenho na execução da HM durante a 

graduação, principalmente por se tratar do momento de aprendizagem, aplicação dos 

conhecimentos adquiridos e assimilação das habilidades necessárias e das dificuldades 

encontradas, para realização do procedimento corretamente. 

 Toda avaliação de aprendizagem requer a melhor forma de averiguar e medir a 

evolução de quem está sendo avaliado, seu desempenho, além de indicar os reajustes 

necessários
(5-6)

. Para tanto, mostra-se necessário o desenvolvimento de instrumentos de 

avaliação embasados em teorias científicas existentes
(7)

. 

Ainda não existe método único de avaliação capaz de atingir conjuntamente os 

conhecimentos, habilidades e atitudes dos alunos, apenas a combinação de métodos é capaz 

de produzir os resultados. Dentre os diversos instrumentos de avaliação existentes, o 

questionário é muito utilizado para avaliar os conhecimentos. Outro instrumento de avaliação 

empregado, durante as práticas e simulação de habilidades e os estágios, é o checklist
(8-9)

. 

São vários os recursos que fornecem subsídios para a construção dos instrumentos de 

avaliação abordados, destacando-se, entre eles, a revisão da literatura. A partir do 

levantamento da literatura mais atual, deverão ser inseridos elementos indispensáveis 

referentes ao tema a ser avaliado, como a definição do procedimento, suas indicações, 

contraindicações, equipamentos e materiais necessários, técnica para sua realização e 

complicações
(10)

. 

Diante da importância da higienização das mãos para a prática em saúde, preocupa-se 

com a prática dos acadêmicos, futuros profissionais, e os conhecimentos adquiridos durante a 
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formação. Sendo assim, este estudo se propõe caracterizar a literatura sobre os instrumentos 

de avaliação da habilidade e do conhecimento sobre a higienização das mãos e o conteúdo das 

publicações acerca dos passos da técnica de HM com água e sabão. Uma vez que a prática e o 

conhecimento da HM são condições fundamentais para o enfermeiro ou outro profissional da 

área da saúde que preste o cuidado. 

 

MÉTODO 

Estudo de revisão integrativa da literatura realizado nas bases de dados eletrônicas 

disponíveis na Biblioteca Regional de Medicina (BIREME)/Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), especificamente nas bases: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE); bem como nas 

Publicações Médicas (PubMed) e no Google acadêmico. Além disso, foram pesquisados sites 

de órgãos nacionais e internacionais que disponibilizaram protocolos eletronicamente, dentre 

eles a Agência Nacional de Vigilância Sanitário (ANVISA), Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) e World Health Organization (WHO/OMS).  

Para a realização deste estudo foram seguidas as seis fases do processo de elaboração da 

revisão integrativa: elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, 

coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação 

da revisão
(11)

. 

Como forma de conduzir esta revisão formularam-se as seguintes questões norteadoras: 

Como se caracterizam as publicações referentes aos instrumentos de avaliação da técnica e do 

conhecimento sobre higienização das mãos? Como os passos da técnica de higienização das 

mãos com água e sabão estão descritos na literatura? 

Para o levantamento das publicações foram utilizados os descritores controlados dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH): “lavagem 

de mãos / handwashing”, “conhecimento / knowledge” e “questionários / questionnaires”. Os 

quais foram pesquisados de forma isolada e em conjunto; o cruzamento desses descritores 

ocorreu através do operador booleano AND.  

A pesquisa se realizou nos meses de março e abril de 2012; para seleção da amostra 

foram adotados os seguintes critério de inclusão: publicações em português, inglês e espanhol; 

disponíveis em texto completo nas bases de dados supracitadas; no período janeiro de 2002 a 

abril de 2012; artigos que abordassem sobre instrumentos de avaliação da habilidade técnica 

e/ou do conhecimento sobre higienização das mãos. Excluíram-se as publicações em formato 
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de editorial, carta ao editor, que não disponibilizassem informações sobre os instrumentos e 

estivessem repetidas. 

Os dados foram coletados por meio eletrônico, mediante a utilização de um formulário 

estruturado abrangendo questões condizentes com a proposta da pesquisa, incluindo: tipo de 

publicação, local de publicação, ano, país, tipo de instrumento, características do instrumento, 

aplicação do instrumento e passos da técnica de HM. 

Após o procedimento da busca nas bases de dados, as publicações foram pré-

selecionadas com base na leitura do título e resumo. Após a leitura na íntegra das publicações 

previamente selecionadas, foram identificadas as que compuseram a amostra final desta 

revisão de literatura, conforme a Figura 1.  

 

Figura 1. Síntese do processo de seleção de estudos para amostra da revisão integrativa 

 

Os 19 materiais selecionados foram assim distribuídos: dois no PubMed, três no 

MEDLINE, três na LILACS e sete no Google Acadêmico. Dentre os sites de organizações 

nacionais e internacionais, selecionaram-se dois na ANVISA, um no WHO e um no CDC. 

Os dados foram digitados e analisados em planilha eletrônica, utilizando-se de 

estatística descritiva e apresentados sob a forma de quadros. 

 

RESULTADOS 

Após levantamento da literatura sobre a temática dos instrumentos de avaliação da 

habilidade e do conhecimento sobre a higienização das mãos, com a amostra de 19 
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publicações, foi elaborado o Quadro 1 contendo as características relevantes abordadas nos 

mesmos, tipo de publicação, ano e local, tipo de instrumento, público-alvo e características do 

instrumento sobre habilidades e conhecimento acerca da HM. 

 

Tipo de 

publicação/ 

ano 

Local de 

publicação/ 

país 

Tipo de 

Instrumento 

Público- 

alvo 
Características do instrumento 

Artigo / 

2012
(12) 

Revista 

Brasileira de 

Pesquisa em 

Saúde/ Brasil 

 

Recomendações 

Profissionais 

da saúde 

 

- Pré-etapas da HM: comprimento 

das unhas, lesões na pele e 

remoção de adereços.  

- Etapas da técnica de HM com 

água e sabão.  

- Pós-etapas da HM: observar 

remoção de sujidades e dermatites 

ou lesões na pele 

Artigo / 

2010
(13) 

Revista 

Espanhola de 

Saúde Pública/ 

Espanha 

Questionário 

estruturado 

Acadêmicos 

da área de 

saúde 

- Intenção de comportamento antes 

e após o contato com o paciente. 

- Conhecimento sobre HM. 

- Atitudes sobre a HM. 

Tese/ 2010
(14)

 

 

Universidade 

Federal de 

Goiás/ Brasil 

 

Formulário 

estruturado 

 tipo checklist 

 

Profissionais 

de 

enfermagem 

 

- Dados sociodemográficos.  

- Presença de adornos. 

- Duração da técnica de HM. 

- Passos durante a fricção. 

- Material usado para secar as 

mãos após a HM. 

- Fechamento da torneira adequado 

ao dispositivo existente. 

Dissertação 

/2010
(15) 

Universidade 

Federal do 

Estado do Rio 

de Janeiro/ 

Brasil 

Questionário 

estruturado 

Médicos e 

enfermeiros 

- Dados sociodemográficos. 

- 40 questões do conhecimento, 22 

sobre atitudes/crenças e 27 da 

prática em HM. 

Tese/ 2010
(16) 

Southern Cross 

University/ 

Austrália 

Questionário 

estruturado 

Acadêmicos 

de 

enfermagem 

e medicina 

- Dados sociodemográficos. 

- 12 questões do conhecimento 

sobre HM de múltipla escolha. 

- Avaliação do ensino, dos 

conhecimentos e competências em 

HM.  

Artigo / 

2009
(17) 

American 

Journal of 

Infection 

Control  

/EUA 

Questionário 

estruturado 

Profissionais 

de 

enfermagem 

- Dados sociodemográficos.  

- Questões sobre HM, fricção com 

álcool, unhas artificiais, uso de 

luvas, e guias de HM do CDC. 

Artígo / 

2009
(18) 

Revista 

Eletrônica de 

Enfermagem/ 

Brasil 

Formulário 

estruturado tipo 

checklist 

Profissionais 

de 

enfermagem 

- 14 passos da técnica de HM. 

  

Artígo / 

2009
(3) 

Revista da 

Escola de 

Enfermagem da 

USP/Brasil 

Formulário 

estruturado  

tipo checklist 

Acadêmicos 

de 

enfermagem 

- Identificação do aluno.  

- 11 passos da técnica de HM.  

- Duração da técnica de HM 

http://www.ajicjournal.org/
http://www.ajicjournal.org/
http://www.ajicjournal.org/
http://www.ajicjournal.org/
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Protocolo 

institucional/

2009
(19) 

World Health 

Organization 

/Suíça 

Protocolo com 

recomendações 

Profissionais 

de saúde e 

gestores de 

saúde 

- Revisão das evidências sobre a 

HM. 

- Consensos e recomendações para 

melhorar as práticas de HM e 

reduzir a transmissão de micro-

organismos patogênicos. 

- Envolvimento do paciente na 

promoção da HM. 

Protocolo 

institucional 

/2008
(20) 

ANVISA/ 

Brasil 

Questionário 

estruturado 

Profissionais 

de Saúde 

- Dados sociodemográficos e 

profissional. 

- 11 questões sobre conhecimento 

em HM. 

Artígo / 

2008
(21) 

Applied 

Nursing 

Research/ 

Turquia 

Questionário 

Acadêmicos 

de 

enfermagem 

- 15 questões com dados 

sociodemográficos, e da prática 

clínica, procedimentos realizados, 

situações de higienização e não 

higienização das mãos, duração da 

técnica e agentes utilizados. 

Artígo / 

2008
(22) 

Nurse 

Education 

Today/Reino 

Unido 

Questionário 

estruturado 

Acadêmicos 

de 

enfermagem 

- Percepção do conhecimento de 

indícios de HM, atitude para HM, 

normas sobre HM, dificuldade de 

adesão e do risco de transmissão 

cruzada ligada a não adesão. 

Dissertação/2

008
(23) 

Faculdade de 

Enfermagem da 

Universidade 

Federal de 

Goiás/Brasil 

Questionário 

estruturado e 

Formulário 

estruturado  

tipo checklist 

Acadêmicos 

de 

enfermagem 

e medicina 

- Dados sociodemográficos. 

- Conhecimentos sobre HM. 

- Oportunidades de aquisição do 

conhecimento na graduação. 

- Passos de avaliação da HM. 

Protocolo 

institucional/

2007
(24) 

ANVISA/ 

Brasil 

Protocolo com 

recomenda-ções 

Profissionais 

e gestores 

dos serviços 

de saúde 

- Conceito, justificativa, indicação 

da HM. 

- Insumos e equipamentos 

necessários à HM.  

- Técnicas de HM. 

Artígo / 

2007
(25) 

Journal of 

Clinical 

Nursing/ 

Turquia 

Questionário 

estruturado 
Enfermeiros 

- Dados sociodemográficos.  

- Questões sobre frequência da 

HM, a razão para não adesão, 

acesso e escassez de agentes de 

descontaminação, escassez 

insumos para secagem das mãos.  

- 10 questões fechadas sobre a 

qualidade HM.   

- Execução da HM relacionada às 

atividades de enfermagem.  

Artígo / 

2007
(26) 

Revista do 

Instituto de 

Ciências da 

Saúde/Brasil 

Questionário 

estruturado 

Profissionais 

de saúde 

- Dados sociodemográficos. 

- 12 questões objetivas com os 

passos, conhecimentos sobre a 

técnica, produtos, situações, e a 

adesão à HM. 

Artígo / 

2006
(2) 

Revista 

Enfermagem 

UERJ/Brasil 

Formulário 

estruturado tipo 

checklist 

Profissionais 

de saúde 

- Passos da prática da HM 

incluindo: preparo, lavagem, 

enxágue e secagem.  
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Artígo / 

2003
(27) 

Acta 

Scientiarum. 

Health 

Sciences/ Brasil 

Formulário 

estruturado 

tipo checklist 

Profissionais 

da saúde 

- Dados profissionais.  

- Passos da técnica de HM.  

 

Protocolo 

institucional 

/2002
(28) 

Centro de 

Controle e 

Prevenção de 

Doenças/EUA 

Protocolo com 

recomendações e 

questionário 

estruturado 

Profissionais 

de Saúde 

- Análise e revisão sobre HM e 

antissepsia das mãos.  

- Recomendações para a melhoria 

das práticas de HM e redução da 

transmissão de microrganismos. 

- Questionário com 8 questões de 

múltipla escolha sobre o 

conhecimento da HM.  

Quadro 1. Distribuição das publicações selecionadas de acordo com tipo, ano e local de 

publicação, tipo de instrumento, público-alvo e características do instrumento sobre 

habilidades e conhecimento acerca da higienização das mãos 

 

 A partir da análise do Quadro 1, percebe-se que existe uma variedade de publicações 

sobre instrumentos que abordam a avaliação da habilidade e conhecimento sobre HM, 

destacando-se artigos científicos publicados em periódicos (11), bem como dissertações (2), 

teses (2) e protocolos no Brasil (2) e no exterior (2). Com relação ao ano de publicação, houve 

uma equivalência entre os anos de 2010, 2009 e 2008, com quatro publicações cada ano, bem 

como quanto ao país de publicação, com 10 publicações nacionais e nove internacionais. 

 Foram abordados dois tipos de instrumentos, questionário (11 publicações) e 

formulário estruturado tipo checklist (6 publicações), além das recomendações de quatro 

artigos e protocolos. Vale salientar que duas publicações utilizaram dois tipos de 

instrumentos.  

 O público-alvo predominante foram os profissionais da saúde, com 42,1%, contudo 

merece destaque o número de instrumentos (4) voltados aos acadêmicos de enfermagem (3), 

de enfermagem e medicina (2) e da área da saúde (1). 

Verificou-se que, em relação às características sobre as habilidades e conhecimentos 

contemplados nos instrumentos, estes tratavam basicamente da identificação dos avaliados e 

dados sociodemográficos; conhecimentos sobre HM, atitudes, crenças e comportamentos 

sobre HM; técnica de HM; avaliação das competências e do ensino da HM; além das revisões 

sobre HM e recomendações para melhoria da prática. 

 No Quadro 2, dentre as publicações selecionadas, foram abordados apenas os 

instrumentos que descreviam os passos da técnica de HM com água e sabão. 
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Estudo Passos da técnica de HM com água e sabão 

 (12) 

1) Observar tamanho das unhas, lesões na pele e remoção de adereços; 2) Após molhar as 

mãos, adicionar 5 ml de sabão líquido na palma e realizar movimentos (5 para sujidades não 

visíveis e 10 para visíveis) circulares uma contra a outra; 3) Esfregar a palma direita sobre o 

dorso esquerdo com os dedos entremeados (vice-versa). O polegar atritar com a região 

lateral de cada mão; 4) Palma contra palma com os dedos entremeados, com movimentos 

para frente e para trás até as falanges distais; 5) Esfregar as falanges com a mão em forma 

de “gancho”, movimento de vai e vem; 6) Palma da mão direita envolve o polegar esquerdo 

e região tenar, movimento para frente e para trás (vice-versa); 7) Unir a ponta dos dedos 

com ângulo de 90º sobre a palma e realizar movimentos para frente e para trás, em ambas as 

mãos; 8)Esfregar os punhos em movimentos circulares de vai e vem; 9) Enxágue das pontas 

dos dedos para cima; 10) Secagem com papel descartável, das pontas dos dedos para o 

punho, primeiro as palmas e depois o dorso das mãos; 11) Observar remoção de sujidades e 

lesões na pele. 12) Tempo de execução. 

 (14) 

1) Presença de adornos; 2) Tempo aproximado de duração da técnica de HM; 3) Passos 

durante a fricção: palma; dorso; espaços interdigitais; dorso dos dedos/articulações; 

polegares; polpas digitais; unhas; punhos; 4) Material usado para secar as mãos após a HM; 

5) Fechamento da torneira adequado ao dispositivo existente. 

(18)
 

1) Retira adornos; 2) Aplicação de sabão na palma das mãos; 3) Fricção da palma das mãos; 

4) Fricção do dorso das mãos; 5) Fricção dos sulcos interdigitais; 6) Fricção dos polegares; 

7) Fricção das falanges mediais; 8) Fricção das falanges distais; 9) Fricção das unhas; 10) 

Fricção dos punhos; 11) Enxágue unidirecional; 12) Secagem das mãos com papel toalha; 

13) Secagem unidirecional; 14) Fechamento da torneira com papel toalha 

 (3) 

1) Retira adornos; 2) Molhar as mãos; 3) Utilizar sabão ou álcool gel; 4) Esfregar palma a 

palma; 5) Esfregar palma com dorso; 6) Esfregar espaços interdigitais; 7) Esfregar polegar; 

8) Esfregar unhas; 9) Enxaguar as mãos; 10) Utilizar papel toalha;11) Fechar a torneira com 

o papel toalha; 12) Tempo gasto para execução da HM. 

(19)
 

1) Molhe as mãos com água; 2) Aplique sabão suficiente para cobrir todas as superfícies da 

mão; 3) Esfregue as mãos palma a palma; 4) Palma da mão direita sobre o dorso esquerdo 

com os dedos entrelaçados e vice-versa; 5) Palma com palma com os dedos entrelaçados; 6) 

Fricciona as costas dos dedos com a palma da mão oposta em concha com e vice-versa; 7) 

Fricção de rotação do polegar esquerdo na palma da mão direita fechada e vice-versa; 8) 

Fricção rotacional com a ponta dos dedos da mão direita contra a palma esquerda e vice-

versa; 9) Lavar as mãos com água; 10) Seque as mãos cuidadosamente com uma toalha de 

uso individual; 11) Use a toalha para fechar a torneira; 12) Duração do procedimento. 

(23)
 

1) Produto utilizado; 2) Presença de adornos; 3) Faces da mãos higienizada palma/palma, 

palma/dorso (duas mãos), articulações e pregas, interdigitais, extremidades dos dedos, 

punho, polegar; 4) Deixou secar espontaneamente ou não. 

 (24)
 

1) Retirar adornos; 2) Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se à pia; 3) 

Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as 

superfícies das mãos; 4) Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si; 5) Esfregar 

a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa; 

6) Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais; 7) Esfregar o dorso dos dedos de 

uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai e vem e 

vice-versa; 8) Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, 

utilizando-se movimento circular e vice-versa; 9) Friccionar as polpas digitais e unhas da 

mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento 

circular e vice-versa; 10) Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão 

direita, utilizando movimento circular e vice-versa; 11) Enxaguar as mãos, retirando os 

resíduos de sabão e evitar contato direto das mãos ensaboadas com a torneira 12) Secar as 

mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. 

Desprezar o papel toalha na lixeira para resíduos comuns. 
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(26) 
1) Retirou adornos; 2) Possui unhas curtas; 3) Áreas das mãos que higieniza durante a HM: 

palmas, espaços interdigitais, polegar, unhas e extremidades dos dedos, punhos; 4) Tempo 

de execução do procedimento. 

(2) 

1) Retira adornos; 2) Molha as mãos antes de ensaboar; 3) Aciona produto sem 

contaminação do mesmo; 4) Fricção das unhas, interdigitais, palmas, dorso e punhos; 5) 

Enxagua sentido das mãos para os cotovelos; 6) Utiliza papel toalha para secar as mãos; 7) 

Utiliza o papel toalha como barreira para o fechamento da torneira. 8) Tempo gasto no 

procedimento. 

(27)
 

1) Retirou adornos; 2) Possui unhas curtas; 3) Áreas da mãos para fricção: palma a palma, 

palma com dorso, espaços interdigitais, polegar, unhas e extremidades dos dedos, punhos; 

4) Fechou a torneira com papel toalha; 5) Enxágue satisfatório; 6) Tipo de papel toalha 

utilizado; 7) Produto utilizado. 

28)
 

1) Molha as mãos com água; 2) Aplicar uma quantidade de sabão recomendado pelo 

fabricante; 3) Esfregue as mãos vigorosamente durante pelo menos 15 segundos, cobrindo 

todas as superfícies das mãos e dos dedos; 4) Lavar as mãos com água; 5) Seque bem com 

uma toalha descartável; 6) Use a toalha para fechar a torneira. 

Quadro 2. Caracterização dos passoas da técnica de higienização das mãos com água e sabão 

abordados nos instrumentos  

 

 Percebe-se uma variação na técnica de HM com água e sabão, com divergência 

entre elas, uma vez que nem todas as publicações descrevem as etapas anteriores à HM, 

como retirada de adornos e o tamanho das unhas. Há uma divergência entre os passos de 

esfregação das áreas das mãos, onde algumas apresentam etapas que não existem em outras, 

além de algumas não incluírem a forma como o movimento deve ser realizado. Bem como 

há diferenças e/ou ausência de etapas sobre o enxágue, o modo e sentido de secagem das 

mãos e o tempo gasto para o procedimento.  

 

DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados, pode-se observar que o tema apresenta uma abrangência 

considerável, com publicações científicas em destaque no cenário nacional e internacional.  A 

importância dessa técnica pode ser evidenciada no Brasil e no mundo atualmente através da 

parceria da ANVISA com a Organização Mundial de Saúde (OMS), na campanha “Salve 

vidas: higienização das mãos”, que tem como objetivo primordial melhorar a adesão à HM 

nas instituições de saúde, reduzir as infecções no âmbito hospitalar, de forma a promover a 

segurança dos clientes e profissionais
(24)

. 

Apesar desse contexto de incentivo à adesão da HM, das campanhas realizadas, guias 

e manuais elaborados, infelizmente a realidade ainda é alarmante, na medida em estudos sobre 

o tema avaliam que a adesão dos profissionais e estudantes à prática da higienização das mãos 

de forma constante e rotineira ainda é insuficiente
(1-2,4)

. 
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Através dos achados da pesquisa, pode-se observar que a maioria dos artigos 

selecionados apresenta como público-alvo os profissionais de saúde, com destaque para os 

acadêmicos de enfermagem. Essa ênfase dada aos acadêmicos, futuros enfermeiros, é 

fundamental, na medida em que traçar suas deficiências quanto à HM é o primeiro passo para 

o desenvolvimento e implementação de medidas que visem incentivar essa prática tão 

simples, mas não menos importante.  

O foco na enfermagem se justifica por ser uma profissão diretamente ligada ao cuidar, 

ato que implica no estabelecimento de interação entre os sujeitos. Para esses profissionais, em 

especial, a HM é imprescindível antes de qualquer contato com o paciente, após o contato, 

antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos, após risco de 

exposição a fluidos corporais, após o contato com objetos inanimados e superfícies próximas 

ao paciente, dentre outras indicações
(24)

. 

Apesar da importância amplamente divulgada e legitimada da HM, a formação 

profissional com ênfase na prevenção se configura como um dos principais desafios 

enfrentados pelo ensino na saúde. É preocupante não apenas a adesão a essa prática, mas a sua 

forma correta de execução e aplicação, demonstrando a necessidade de que ela seja enfatizada 

e avaliada ainda nos cursos de graduação, em especial por sua aplicabilidade durante todo o 

curso e vida profissional
(4)

. 

Foram abordados tanto instrumento do tipo questionário como formulário estruturado 

tipo checklist, além das recomendações de órgãos nacionais e internacionais.  

Em se tratando da avaliação do conhecimento e habilidades dos graduandos em 

relação à HM, ela não deve ser pontual, eventual e realizada somente ao final de um único 

período de graduação em saúde. Como processo, a avaliação deve acompanhar o aluno no seu 

cotidiano, seja nas aulas teóricas, em laboratórios de habilidades, ou nos estágios, identificando 

seus progressos e retrocessos, suas dificuldades e facilidades
(29)

. 

Um instrumento de avaliação bastante utilizado nos cursos de graduação em saúde, 

durante as práticas em laboratório de simulação de habilidades e os estágios, é o checklist. Ele 

consiste em verificar diferentes subitens ou passos que compõem a competência avaliada por 

meio de ação ou comportamento observável. Para tanto, requer consenso entre os avaliadores 

quanto ao comportamento e ações esperadas dos alunos, devendo ser conciso, claro e direto, 

garantindo a facilidade e a rapidez no momento da sua aplicação
(8)

.  

Outro instrumento usado é o questionário, ao desenvolvê-lo deve-se elaborar de forma 

clara as suas questões, incluindo a descrição da finalidade da mensuração, do que se propõe a 

medir, a identificação da população-alvo e as principais características do que se pretende 
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avaliar. Esses fatores influenciarão o número e amplitude das questões, o tamanho do 

questionário, como também o seu conteúdo
(9)

. 

Verificou-se ainda que em relação às características sobre habilidades e conhecimentos 

contemplados nos instrumentos há diversos pontos abordados, demostrando a necessidade de 

associação entre teoria, prática, crenças e o contexto vivenciado, para uma prática de HM de 

qualidade.  

A avaliação das competências, inserida no processo de ensino-aprendizagem, deve 

estimular a aplicação e a síntese do conhecimento, associadas à capacidade para a resolução de 

problemas, às habilidades técnicas, às atitudes e à ética
(30)

. 

O novo modelo de formação traz a concepção de currículos orientados por competência. 

A qual trabalha com o desenvolvimento de capacidades (cognitivas, psicomotoras e afetivas) 

que, conjugadas, compõem diferentes maneiras de realizar as ações fundamentais e 

características de uma determinada prática profissional. O que pressupõe uma aprendizagem 

baseada nos conteúdos e conhecimentos, fundamentada na relação teoria e prática
(31)

. 

O papel da avaliação deve ser ampliado, onde na avaliação das habilidades e 

competências deve-se observar o indivíduo em atividades mais completas e complexas, 

considerando o perfil do profissional desejado, de forma contextualizada, o que requer no 

processo crítico-emancipatório estratégias que permitam a expressão não somente dos 

conhecimentos adquiridos na formação, mas, especialmente, do saber em ação
(30)

. 

Sendo assim, os desafios para a efetivação de medidas de prevenção e de controle de 

IRAS envolvem desde políticas institucionais e administrativas, adequação do serviço, 

relacionamento interpessoal, até o envolvimento e ensino dos atores envolvidos
(19,32)

. 

Identificou-se no presente estudo uma divergência entre os passos da técnica de HM com 

água e sabão entre os estudos analisados. Resultado semelhante foi evidenciado em uma 

pesquisa que demonstrou as variações para a realização da técnica, percebendo-se um ciclo 

composto por sete etapas para higienização adequada das mãos. Identificando que as 

técnicas podem apresentar falhas devido à supressão de áreas a serem higienizadas, 

apresentando como pontos críticos a ausência de etapas e a incompleta esfregação da 

região lateral das mãos e unhas
(12)

. 

Demontra-se a necessidade de padronização do procedimento englobando a maneira 

correta de realização todas as etapas, uma vez que, quando realizada e empregada 

corretamente na rotina dos serviços, pode se tornar um poderoso instrumento de prevenção 

contra as infecções relacionadas à assistência à saúde. 
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CONCLUSÃO 

Nas publicações pesquisadas acerca dos instrumentos de avaliação da habilidade e do 

conhecimento sobre HM, predominaram artigos científicos publicados em periódicos, com 

ênfase entre os anos de 2010, 2009 e 2008. O principal país de publicação foi o Brasil, 

contudo houve uma distribuição mundial. O questionário foi o tipo de instrumento mais 

utilizado. O público-alvo predominante para aplicação dos instrumentos foram os 

profissionais da saúde.  

Quanto às características dos instrumentos, destacaram-se itens referentes aos dados 

sociodemográficos; conhecimentos sobre HM; atitudes, crenças e comportamentos sobre HM; 

técnica de HM; além de revisões sobre HM e recomendações para melhoria da prática. 

Percebeu-se variação na técnica de HM com água e sabão, com divergências entre 

elas, principalmente entre os passos e a maneira de realizar a esfregação das mãos. 

Vários estudos abordavam instrumentos para avaliação da habilidade técnica e/ou do 

conhecimento, contudo os mesmo não eram disponibilizados nas publicações, como também 

não havia informações pertinentes, evidenciando a dificuldade de acesso e limitando a 

propagação do conhecimento e do seu uso. 

O desenvolvimento adequado e aplicação da HM devem ser continuamente 

estimulados e avaliados, sendo de suma importância a padronização do procedimento e o 

incentivo de forma precoce nas ações dos estudantes da saúde e dos profissionais.  

A partir do estudo, as medidas a serem adotadas são direcionadas para o incentivo do 

desenvolvimento adequado de instrumentos de avaliação da habilidade técnica e do 

conhecimento sobre HM, no sentido de serem capazes de identificar a situação sobre HM, 

buscando gerar subsídios para mudanças no comportamento e na prática. 

A implementação de estratégias que propiciem a conscientização quanto à necessidade 

da higienização das mãos e aplicação correta da técnica devem ser continuamente realizadas, 

uma vez que a HM demanda poucos recursos, requer pouco tempo e é um dos procedimentos 

mais eficazes na prevenção das IRAS, contribuindo para a melhoria da qualidade da 

assistência, redução das taxas de infecção e proteção pessoal.  
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5.2 ARTIGO 2  

 

VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E 

DA HABILIDADE ACERCA DA HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS 

 

VALIDATION OF INSTRUMENTS FOR EVALUATION THE KNOWLEDGE AND 

THE ABILITY OF SIMPLE HAND WASHING 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS 

SIMPLE 

 

Gabriela de Sousa Martins Melo
1
 

Gilson de Vasconcelos Torres
2
 

 

RESUMO 

O estudo tem como objetivo verificar a validade de conteúdo de instrumentos para avaliação 

do conhecimento e da habilidade acerca da higienização simples das mãos. Desenvolvido com 

27 enfermeiros, docentes das disciplinas de semiologia e/ou semiotécnica, mínimo um ano de 

experiência nas disciplinas, em duas etapas: levantamento de literatura para construção do 

roteiro da habilidade e questionário do conhecimento e submissão dos instrumentos para 

validação de conteúdo com aplicação do Índice Kappa, aceitando-se o valor > 0,61 (nível 

bom) e Índice de Validade de Conteúdo > 0,75. O projeto do estudo obteve parecer favorável 

Comitê de Ética em Pesquisa. Todos os itens avaliados, tanto do roteiro estruturado, quanto 

do questionário, obtiveram níveis de avaliação da validade de conteúdo dentro dos valores de 

Kappa e IVC estabelecidos como aceitáveis. Assim, os instrumentos podem ser considerados 

satisfatórios, adequados à mensuração da habilidade técnica e do conhecimento sobre a 

higienização simples das mãos. 

Descritores: Enfermagem; Lavagem de mãos; Estudos de validação. 
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ABSTRACT 

The study aims to verify the content validity of instruments for evaluation of knowledge and 

the ability concerning the simple hands washing. It was developed with 27 nurses, teachers of 

semiology and/or semiotics discipline, with at least 1 year of experience in these disciplines, 

in two stages: literature research for the construction of the an ability checklist and a 

knowledge questionnaire and submission of the instruments for content validation with the 

Coefficient Kappa application, being accepted the value > 0.61 (good level) and Content 

Validity Index (CVI) > 0.75. The study design was approved Research Ethics Committee. All 

items evaluated, both the ability checklist and the knowledge questionnaire, were obtained 

evaluation levels of the content validity within the Kappa values and CVI established as 

acceptable. Thus, the instruments can be considered satisfactory, appropriate in the measuring 

of the technical ability and the knowledge on the simple hands washing. 

Descriptors: Nursing; Handwashing; Validation Studies.  

 

RESUMEN 

 El estudio tiene como objetivo evaluar la validez de contenido para la evaluación de el 

conocimiento y la habilidad de la higiene sencillo de manos. Desarrollado con 27 enfermeras, 

docentes de la disciplina semiología y / o semiótica, con al menos 1 año de experiencia en las 

disciplinas, en dos etapas: una revisión de la literatura para la construcción del guión de 

habilidad y el cuestionario de conocimiento y la sumisión de los instrumentos para validar el 

contenido con aplicación de Kappa, aceptando el valor> 0,61 (buen nivel) y el Índice de 

Validez de Contenido (IVC) > 0,75. El diseño del estudio fue aprobado Comité Ético de 

Investigación. Todos los artículos evaluados tanto del guión estructurado, cuanto los 

cuestionarios han obtenido los niveles de evaluación de la validez de contenido dentro de los 

valores Kappa y el IVC establecido como aceptable. Los instrumentos pueden considerarse 

satisfactorios, adecuada para medir la habilidad técnica y conocimientos sobre la higiene 

sencillo de manos.  

Descriptores: Enfermería; Lavado de Manos; Estudios de Validación.  

 

INTRODUÇÃO 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), comumente denominadas de 

infecções hospitalares, são definidas como infecções adquiridas no hospital ou em outra 

instituição de assistência à saúde e que não estavam presentes ou incubadas quando da 

admissão do paciente
(1)

. E representam um sério problema de saúde pública, responsáveis por 
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considerável impacto em diversos aspectos sociais e econômicos, como o prolongamento da 

internação, elevação dos índices de morbidade e mortalidade e aumento dos custos
(1-2)

.  

Em 2002, o Centro para Controle e Prevenção de Doença (CDC) publicou o manual 

para higiene de mãos em serviços de assistência à saúde, onde o termo “lavagem das mãos” 

foi alterado por “higienização das mãos” (HM), em virtude da maior abrangência deste 

procedimento. O termo foi considerado como genérico, aplicável à higienização simples das 

mãos (HSM), higienização antisséptica, fricção de produto antisséptico e antissepsia cirúrgica 

de mãos
(3)

. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), também reconheceu o 

termo no manual Higienização das Mãos em Serviços de Saúde
 (4)

.  

Apesar das evidências científicas mostrarem a importância da técnica para redução da 

transmissão de micro-organismos por contato e das disposições legais, encontra-se uma alta 

frequência de não execução ou execução inadequada desta técnica pelos profissionais de 

saúde em suas práticas diárias
(5)

.  

Contudo, sabendo da importância do procedimento para a prática dos profissionais de 

saúde, bem como dos alunos, que serão os futuros profissionais, deve-se avaliar sua adesão e 

desempenho na execução da técnica de HM durante a graduação, principalmente por ser o 

momento de aprendizagem, aplicação dos conhecimentos adquiridos e assimilação das 

habilidades e das dificuldades encontradas para realização do procedimento corretamente.  

A deficiência de orientação dos futuros profissionais devido a falhas no processo de 

formação, por parte das instituições de ensino, quanto às ações de prevenção e controle de 

infecção hospitalar e a falta de exemplo profissional em higienizar as mãos, foram 

identificadas em estudo como motivos de baixa ou não adesão à HM, evidenciando o quanto 

um profissional pode sair despreparado para o mercado de trabalho
(2,6)

.  

Diante desse cenário, a avaliação do conhecimento e da habilidade dos estudantes de 

enfermagem em relação à HSM configura-se como estratégia emancipatória e importante para 

o processo formativo que se desenvolve no decorrer da graduação, ao mesmo tempo em que é 

relevante para a reflexão sobre as metodologias de ensino empregadas no nível superior. 

Para tanto, mostra-se necessário o desenvolvimento de instrumentos de avaliação 

embasados em teorias científicas existentes. No curso da elaboração de um instrumento para 

coleta de dados, o pesquisador deve estar ciente de que os fenômenos que pretende estudar 

devem ser traduzidos em conceitos que possam ser mensurados, observados ou registrados. 

Caso não seja empregada uma metodologia adequada para a coleta de dados, a validade das 

conclusões da pesquisa é facilmente colocada à prova
(7-8)

. 
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 O reconhecimento da qualidade dos instrumentos é aspecto fundamental para a 

legitimidade e credibilidade dos resultados de uma pesquisa, o que reforça a importância do 

processo de validação
(7,9)

.  

Para que os questionários tenham atributos para descrever os fenômenos em questão e 

para que possam passar por uma análise estatística, é essencial que as medidas sejam válidas, 

que as variáveis sejam representativas do fenômeno de interesse
(8)

. 

No processo de validação de um instrumento existem diversas etapas que visam coletar 

evidências de que ele mede a variável que se propõe a avaliar e se é útil para a finalidade 

proposta. A validade de conteúdo, um dos métodos utilizados, é a determinação de 

representatividade e extensão com que cada item comprova o fenômeno e a dimensão de cada 

item dentro daquilo que se propõe a investigar. Configura-se como um fator crucial para a 

elaboração de novos dispositivos de medição empírica porque representa um mecanismo de 

início para ligar conceitos abstratos com indicadores observáveis e mensuráveis 
(10)

. 

Conforme exposto e visando ao aperfeiçoamento do processo de avaliação, este estudo 

tem por objetivo verificar a validade de conteúdo de instrumentos para avaliação do 

conhecimento e habilidade acerca da higienização simples das mãos. 

 

MÉTODO 

Estudo metodológico com abordagem quantitativa, tendo como propósito a validação 

de conteúdo de instrumentos sobre a higienização simples das mãos, a qual é um processo de 

duas etapas: a fase de elaboração do instrumento, que requer uma revisão da literatura para 

identificar o conteúdo e estabelecer domínios relevantes; e a etapa de validação, que ocorre 

quando juízes avaliam o instrumento de acordo com a importância do domínio de conteúdo. 

Além disso, clareza e integralidade instrumento geral são avaliados nesta fase
(11)

.  

A pesquisa, realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN (campi 

central, Santa Cruz e Escola de Enfermagem de Natal), Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte/UERN (campi Mossoró e Caicó) e em uma universidade particular do Rio 

Grande do Norte (RN), foi desenvolvida em duas etapas. A primeira etapa compreendeu a 

elaboração de dois instrumentos a partir do levantamento de literatura especializada, através 

de manuais
(3-4,12)

, artigos científicos
(13-14)

, dissertações e teses
(15)

.  

A segunda etapa consistiu na identificação e seleção dos juízes, com posterior 

submissão dos instrumentos para avaliação. Foi realizado um contato inicial com as 

coordenações dos cursos em enfermagem, sendo solicitados os contatos (e-mail e telefone) de 

todo o corpo docente das disciplinas de semiologia e/ou semiotécnica em enfermagem. 
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Posteriormente, uma carta-convite foi enviada a 34 docentes, através de correio eletrônico, 

contendo os objetivos do estudo, justificativa do processo de validação e solicitação para 

participar da pesquisa. 

A amostra, selecionada por intencionalidade, teve como base os seguintes critérios de 

inclusão: docentes das disciplinas de semiologia e/ou semiotécnica, com mínimo de um ano 

de experiência nas disciplinas, sendo da UFRN, UERN e uma universidade particular do RN. 

Dos 34 docentes convidados, 28 se disponibilizaram a participar. Com isso, os 

instrumentos, o roteiro do processo de avaliação e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido foram entregues pessoalmente a cada um. Ressalta-se que, após o recebimento, as 

repostas foram analisadas e um instrumento foi excluído por estar incompleto, totalizando a 

amostra de 27 juízes. 

O primeiro instrumento consiste em um roteiro de observação estruturado do tipo 

checklist composto por 14 itens, que correspondem aos passos considerados importantes para 

avaliar a execução HSM; o segundo é um questionário com 12 questões de múltipla escolha 

para avaliação dos conhecimentos dos graduandos de enfermagem acerca do procedimento.  

A avaliação dos instrumentos ocorreu a partir da classificação de cada item em 

adequado, adequado com alterações e inadequado. Nos últimos dois casos deveriam ser 

explicitadas sugestões a fim de que os itens pudessem ser refeitos e melhorados. Como 

também a avaliação geral de cada instrumento se deu a partir dos seguintes dos seguintes 

requisitos: utilidade/pertinência, consistência, clareza, objetividade, simplicidade, ser 

exequível, atualização, vocabulário, precisão e sequência instrucional de tópicos.  

Após a avaliação foi realizada a validação de conteúdo com aplicação do Índice Kappa 

(K) para verificação do nível de concordância e consistência dos juízes em relação à 

permanência ou não dos itens dos instrumentos e do Índice de Validade de Conteúdo (IVC). 

O Índice Kappa informa a proporção de concordância que varia de "menos 1" a "mais 1"; 

quanto mais próximo de 1, melhor o nível de concordância entre os observadores
(16)

. Como 

critério de aceitação, foi estabelecida uma concordância superior a 0,61, sendo um nível bom. 

O IVC avalia a concordância dos juízes quanto à representatividade da medida em 

relação ao conteúdo abordado. O qual é calculado dividindo-se o número de juízes que 

julgaram o item com escore de extrema relevância ou relevante (adequado) pelo total de 

juízes (IVC para cada item), resultando na proporção de juízes que julgaram o item válido
(10)

. 

Já o cálculo do IVC para o instrumento como um todo foi realizado a partir da soma de todos 

os IVC calculados separadamente, divido pelo número de itens dos instrumentos
(9)

. Como 
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consenso, considerou-se índice mínimo de IVC de 0,75 tanto para avaliação de cada item 

como para avaliação geral de cada instrumento. 

O projeto desta pesquisa foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/HUOL e 

obteve parecer favorável, CAAE de número 0002.0.294.000-10. 

Os dados coletados foram organizados em planilha de dados eletrônica e exportados 

para software estatístico. Após serem codificados e tabulados, foram analisados através de 

leitura reflexiva e por meio de estatística descritiva. Posteriormente, reformularam-se os 

instrumentos de acordo com as orientações e sugestões dos juízes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A validação de conteúdo dos instrumentos foi realizada por 27 docentes, dos quais 

77,8% eram do sexo feminino e 63,0% atuavam na UFRN. Quanto à titulação, 74,1% tinham 

mestrado acadêmico e 63,0% atuavam exclusivamente na docência, conforme apresentado na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1. Caracterização profissional dos juízes participantes da pesquisa, quanto ao sexo, 

instituição de atuação, titulação e outras atividades na enfermagem. Natal/RN, 2012 

CARACTERIZAÇÃO n % 

Sexo   

Feminino 21 77,8 

Masculino 6 22,2 

Instituição de atuação   

UFRN 17 63,0 

UERN 6 22,2 

Universidade privada do RN 4 14,8 

Titulação   

Especialização 4 14,8 

Mestrado acadêmico 20 74,1 

Doutorado 3 11,1 

Outra atividade na enfermagem   

Não 17 63,0 

Assistencial 6 22,2 

Gerencial 3 11,1 

Assistencial e gerencial 1 3,7 

Tempo de experiência em semiologia e/ou semiotécnica   

1 a 5 anos 20 74,1 

6 a 10 anos 5 18,5 

> 10 anos 2 7,4 

TOTAL 27 100,0 

 

A idade dos juízes variou do mínimo de 25 anos ao máximo de 57, com média de 36,6 

(± 9,0) anos. O tempo de experiência na docência foi entre 1 e 34 anos, com média de 7,9 (± 
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8,0) anos. Quanto ao tempo de experiência nas disciplinas de semiologia e/ou semiotécnica da 

enfermagem, variou entre 1 e 32 anos, com média de 5,5 (± 6,7) anos, havendo predomínio 

(74,1%) da faixa de 1 a 4 anos de experiência, conforme a Tabela 1.  

Nas instituições formadoras, o corpo docente apresenta-se como o recurso mais 

significativo e precioso, o cerne dos esforços que visam melhorar a eficácia e a equidade do 

ensino. Durante muitos anos, para ser um professor universitário no Brasil, eram necessários 

apenas um diploma de curso superior e o domínio razoável da área de conhecimentos a ser 

ministrada. Todavia, as expectativas traçadas para a educação do século XXI, voltadas para 

associação do ensino, pesquisa e extensão, exigem mão de obra docente competente para 

atender à expansão do ensino superior, assegurando, ao mesmo tempo, a elevação dos níveis 

de qualidade. As exigências se tornaram ainda mais imperativas à medida que os cursos de 

pós-graduação de mestrado e doutorado foram difundidos e consolidados
(17)

.  

O predomínio de docentes mulheres na pesquisa é um reflexo do processo de 

feminização da enfermagem. O cuidado, objeto central da profissão, é ação concebida como 

feminina, produto das qualidades naturais das mulheres, da sua vocação e instinto para 

exercer o papel de mãe, de educar e servir. Com isso, inserida em um contexto cultural, a 

enfermagem favorece o elevado número de mulheres no mercado de trabalho qualificado
(18)

. 

No processo de julgamento da habilidade da técnica de higienização simples das mãos 

nenhum item foi avaliado como inadequado, todos obtiveram concordância dentro do nível 

estabelecido (IVC > 0,75 e K > 0,61). Contudo alguns foram considerados adequados, mas 

exigiam alterações, sendo eles: possui unhas curtas (T1); retira adornos (T2); molha as mãos 

(T3); utiliza sabão em quantidade adequada (T4); esfrega dorso com palma de ambas as mãos 

(T6); enxágua as mãos retirando os resíduos e evita contato direto das mãos ensaboadas com a 

torneira (T12); fecha a torneira com papel toalha (T13); e seca as mãos utilizando papel toalha 

(T14). Destes, o item mais problemático foi T12 (IVC=0,78 e K=0,64). Os valores obtidos 

nos julgamentos são apresentados no Quadro1. 

 

TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO SIMPLES 

DAS MÃOS 

JULGAMENTO  

Adequado 
Adequado c/ 

alterações IVC Kappa 

n % n % 

T1.Possui unhas curtas 26 96,3 1 3,7 0,96 0,93 

T2.Retira adornos 26 96,3 1 3,7 0,96 0,93 

T3.Molha as mãos 26 96,3 1 3,7 0,96 0,93 

T4.Utiliza sabão em quantidade adequada 24 88,9 3 11,1 0,89 0,79 
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T5.Esfrega palma com palma 27 100,0 - - 1,00 1,00 

T6.Esfrega dorso com palma de ambas as mãos 26 96,3 1 3,7 0,96 0,93 

T7.Entrelaça os dedos e esfrega espaços 

interdigitais 
27 100,0 - - 1,00 1,00 

T8.Esfrega o dorso dos dedos de uma mão com 

a palma da mão oposta, c/ movimento de vai e 

vem e vice-versa 

27 100,0 - - 1,00 1,00 

T9.Esfrega o polegar c/ o auxílio da palma da 

mão oposta 
27 100,0 - - 1,00 1,00 

T10.Fricciona as polpas digitais e unhas de uma 

mão contra a palma da outra fazendo 

movimento circular 

27 100,0 - - 1,00 1,00 

T11.Esfrega o punho, com o auxílio da palma da 

mão oposta, utilizando movimento circular 
27 100,0 - - 1,00 1,00 

T12.Enxágua as mãos retirando os resíduos. 

Evita contato direto das mãos ensaboadas com a 

torneira 

21 77,8 6 22,2 0,78 0,64 

T13.Fecha a torneira com papel toalha. No caso 

de torneiras com contato manual 
24 88,9 3 11,1 0,89 0,79 

T14.Seca as mãos utilizando papel toalha. 24 88,9 3 11,1 0,89 0,79 

Quadro 1. Julgamento entre os juízes sobre itens do roteiro de avaliação da técnica de 

higienização simples das mãos. Natal/RN, 2012 

 

Quanto ao item T12, o Kappa de 0,64 confirmou o problema em relação à ausência da 

determinação do sentido do enxágue das mãos, e 22,2% dos juízes fizeram a sugestão de 

incluí-lo. As demais sugestões feitas pelos juízes sobre a técnica foram: adequação do nome 

dos itens T1, T6 e T13; explicitar os adornos na T2; a quantidade adequada de sabão deve ser 

especificada no T4; e a introdução do sentido também foi sugerida para T3 e T14. 

De acordo com a ANVISA, deve-se enxaguar as mãos retirando os resíduos de sabão, 

no sentido dos dedos para os punhos, evitando contato direto das mãos ensaboadas com a 

torneira. Para finalizar, proceder à secagem com papel toalha descartável, iniciando pelas 

mãos e seguindo em direção aos punhos
(4,12)

.
 
Ao analisar o enxágue das mãos, estudo 

verificou que apenas 38,0% acadêmicos destacaram a necessidade de realizar esta etapa 

conforme preconizado
(13)

. 

Levantamento bibliográfico realizado sobre as técnicas de HM descritas na literatura 

apontou que há variações para a realização da técnica de HM, demonstrando que os pontos 

críticos são falta de etapas e omissão ou incompleta fricção da região lateral das mãos e 

unhas
(19)

. Assim, percebe-se que é extremamente importante a padronização e uniformização 

na maneira adequada de realizar o procedimento. 



79 

 

Os valores apresentados no Quadro 2 demonstram os percentuais que os juízes 

julgaram acerca das questões do questionário do conhecimento e as concordâncias. Apenas as 

questões Q9, Q11 E Q12 atingiram o nível perfeito de concordância sem alterações, com K e 

IVC = 1,00. Observa-se que as questões Q1, Q2 e Q3 obtiveram concordâncias próximas do 

mínimo adotado. As demais questões foram consideradas adequadas, mas com algumas 

pequenas sugestões para melhoria das mesmas. 

 

QUESTÕES DO CONHECIMENTO  

JULGAMENTO  

Adequado 
Adequado c/ 

alterações IVC Kappa 

n % n % 

Q1. Alternativa correspondente ao termo 

higienização das mãos 
22 81,5 5 18,5 0,81 0,69 

Q2. Situação na qual a lavagem das mãos 

com água e sabão neutro é indicada 
21 77,8 6 22,2 0,78 0,64 

Q3. Quando a lavagem das mãos com água  

e sabão neutro não deve ser realizada 
22 81,5 5 18,5 0,81 0,69 

Q4. Afirmações sobre a lavagem das mãos  26 96,3 1 3,7 0,96 0,93 

Q5. Insumos necessários para a adequada 

lavagem das mãos 
25 92,6 2 7,4 0,93 0,86 

Q6. Duração total do procedimento de 

lavagem das mãos 
24 88,9 3 11,1 0,89 0,79 

Q7. Afirmação incorreta sobre a lavagem das 

mãos 
24 88,9 3 11,1 0,89 0,79 

Q8. Primeira ação a realizada antes de iniciar 

a lavagem das mãos 
26 96,3 1 3,7 0,96 0,93 

Q9. Áreas das mãos que devem ser lavadas 

conforme a técnica adequada de higienização 

simples das mãos 

27 100,0 - - 1,00 1,00 

Q10. Passo que não faz parte da técnica de 

lavagem das mãos 
25 92,6 2 7,4 0,93 0,86 

Q11. Com relação ao correto enxágue das 

mãos 
27 100,0 - - 1,00 1,00 

Q12. Sequência mais correta da técnica de 

lavagem das mãos 
27 100,0 - - 1,00 1,00 

Quadro 2. Julgamento entre os juízes sobre as questões de avaliação do conhecimento sobre a 

técnica de higienização simples das mãos. Natal/RN, 2012 

 

No parecer dos juízes com relação à questão Q1 sugeriu-se alterar a alternativa “a”, 

colocando o termo “água” antes de “sabão”; e indicar a fonte utilizada para caracterização do 

termo “higienização das mãos”. Quanto à questão Q2, o problema estava relacionado à 

similaridade com a Q3, adequação do vocabulário e inclusão de outras indicações para a 
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lavagem das mãos com água e sabão na alternativa c. Na questão Q3 as sugestões estavam 

voltadas para adequação do vocabulário e a similaridade com a questão Q2. 

Em um estudo com acadêmicos de enfermagem, 90,0% afirmaram ter participado de 

alguma atividade formal de ensino com relação à técnica de HM, contudo, apesar deles 

afirmarem ter o conhecimento teórico, apenas 9,6% a descreveram a técnica de forma correta. 

Os resultados mostram que a abordagem dada pelas instituições de ensino não tem 

proporcionado sedimentação do conhecimento que resultasse na execução correta da 

técnica
(13)

. Em outro contexto de investigação, apenas 8,8% dos alunos avaliados executaram 

adequadamente a técnica
(14)

. 

Pesquisa realizada com 777 graduandos do último ano/semestre da área da saúde de 

instituições de ensino superior de Goiás observou que, apesar da maioria das situações em que 

se exigia a necessidade de HM ter sido citada, nenhuma apresentou índice superior a 50%
(6)

. 

Percebe-se a existência de uma lacuna entre o reconhecimento da necessidade da prática de 

HM e sua adesão.  

Todos os requisitos avaliados, tanto do roteiro estruturado quanto do questionário, 

obtiveram índice Kappa bom e IVC > 0,75, de acordo com o evidenciado no Quadro 3. 

Destes, os requisitos utilidade/pertinência, consistência, exequível e sequência instrucional 

dos tópicos receberam escore máximo de concordâncias em ambos os instrumentos. O 

requisito clareza merece atenção, o qual atingiu níveis próximos aos adotados como mínimo 

na pesquisa. Dessa forma, foi necessária uma adequação do requisito clareza dos 

instrumentos, sendo incorporadas as sugestões e observações dos juízes antes da proposição 

da versão final. 

 

 REQUISITOS 

PARECER FINAL 

Roteiro estruturado Questionário 

IVC K IVC K 

Atualização 1,00 1,00 0,93 0,86 

Clareza 0,81 0,69 0,78 0,64 

Consistência 1,00 1,00 1,00 1,00 

Exequível 1,00 1,00 1,00 1,00 

Objetividade 0,96 0,93 0,96 0,93 

Precisão  0,96 0,93 0,96 0,93 

Sequência instrucional dos tópicos 1,00 1,00 1,00 1,00 

Simplicidade 1,00 1,00 0,93 0,86 

Utilidade/pertinência 1,00 1,00 1,00 1,00 

Vocabulário 0,89 0,79 0,89 0,79 
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Quadro 3. Parecer final dos juízes sobre os instrumentos roteiro estruturado de avaliação da 

habilidade e questionário de conhecimentos sobre higienização simples das mãos, de acordo 

com os requisitos avaliados. Natal/RN, 2012 

 

Na avaliação geral dos instrumentos, o roteiro para avaliação da habilidade obteve 

índice de IVC de 0,95 e Kappa de 0,91, e o questionário do conhecimento IVC de 0,91 e 

Kappa de 0,82. Demonstrando uma alta confiabilidade e fidedignidade dos instrumentos. 

Resultados semelhantes foram encontrados em estudo realizado com graduandos de 

enfermagem para determinar a confiabilidade e validade de um questionário para verificar o 

conhecimento dos estudantes da saúde sobre higiene das mãos, crenças e práticas, 

demonstrando que a validade de face do questionário foi alta, obtendo valores de alfa de 

Cronbach de 0,80, 0,74 e 0,77 para escala de crenças, das práticas e a escala de importância 

da higiene das mãos, respectivamente
(20)

. 

Dentre as observações realizadas no parecer final sobre o roteiro estruturado destaca-

se a informação sobre o tipo de pia a ser utilizado, uma vez que, dependendo do recurso 

disponível, a técnica poderá sofrer modificação, sendo necessária a adaptação do instrumento 

de acordo com a realidade vivenciada. 

Segundo a ANVISA, não se deve fechar a torneira diretamente com a mão tocar ao 

término da HM, caso a torneira seja de acionamento manual deve-se utilizar o papel toalha ou 

os cotovelos para fechá-la
(12)

.  O CDC e a ANVISA recomendam a utilização do papel toalha 

em que se enxugou as mãos como barreira para o fechamento de torneiras manuais, evitando, 

assim, a recontaminação das mãos
(3-4,12)

. 

O ideal é que as torneiras sejam de acionamento automático
(12)

, uma vez que facilita 

seu manuseio quando do fechamento da água, sobretudo, evita o contato das mãos com a 

mesma, porém seu uso ainda está distante da realidade devido do alto custo. 

No parecer final sobre o questionário do conhecimento foi sugerido evitar o uso 

repetido solicitando a questão incorreta ou negativa. Existe um consenso entre os estudiosos 

na área da avaliação de que o uso de termos negativos no enunciado tem um efeito negativo 

nos examinandos, além de tornar o item mais difícil de entender, funcionando, às vezes, como 

uma armadilha. Há exceções à regra, como na área da saúde, onde há práticas a serem 

evitadas devido à sua natureza danosa e perigosa. Quando for necessário, recomenda-se que o 

termo seja enfatizado para chamar a atenção do examinando
(21)

. 

A enfermagem atua direta e indiretamente na assistência e representa, na maioria das 

instituições de saúde, o maior contingente de trabalhadores, assim é fundamental que suas 

ações estejam intimamente ligadas à prevenção e controle das IRAS e nesse contexto a HM 
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tem um papel essencial
(6)

. Autores destacam a importância de trabalhar o tema precocemente 

na graduação, buscando promover a construção correta da prática e inclusão do hábito
(6,21)

. 

Estudo mostra uma relação significativa entre o conhecimento da HM, o número de 

estratégias de ensino utilizadas e o número de vezes em que ela foi avaliada (p-valor = 0,015). 

O número de estratégias de ensino, crenças, a frequência de avaliação da HM, a percepção da 

importância de HM no currículo como uma medida de controle de infecção tiveram uma 

influência significativa nas práticas estudantes de saúde (p-valor <0,001)
(15)

. 

Os escores mais altos de conhecimento dos estudantes de enfermagem, sustentados 

pela maior ênfase na educação e avaliação da HM nos currículos de enfermagem, sugere que 

o conhecimento sobre HM pode ser melhorado através de repetidas ações de educação e 

avaliação nos currículos de graduação
(15)

. 

A formação dos profissionais na área da saúde com uma ênfase na prevenção talvez 

seja um dos grandes desafios que o ensino confronta
(22)

. O interesse na higienização das mãos 

vai além da adesão, englobando a sua execução de forma correta, onde se entende a 

necessidade de que o procedimento seja ressaltado nos cursos de formação da área da saúde. 

Acredita-se na importância do reconhecimento das reais necessidades com relação ao ensino 

da técnica de HM e fatores envolvidos, com um olhar para os futuros profissionais de saúde. 

 

CONCLUSÃO 

Todos os itens avaliados separadamente, tanto do roteiro estruturado para avaliação da 

habilidade, quanto do questionário do conhecimento sobre a higienização simples das mãos, 

obtiveram níveis de avaliação da validade de conteúdo dentro dos estabelecidos (IVC > 0,75 e 

Kappa > 0,61), evidenciando que são válidos quanto ao conteúdo, sendo considerados 

satisfatórios e adequados na mensuração da habilidade e do conhecimento sobre a 

higienização simples das mãos.  

Na avaliação geral dos instrumentos, o roteiro estruturado para avaliação da habilidade 

e o questionário do conhecimento obtiveram índices de IVC de 0,95 e 0,91 respectivamente, 

bem acima do considerado aceitável (0,75) e Kappa de 0,91 e 0,82. Demonstrando a 

importância de se realizar validação prévia de instrumentos de avaliação. 

Alguns itens e questões foram considerados adequados, mas necessitavam de 

alterações, para os quais foram feitas algumas sugestões, a maioria relacionada ao modo de 

apresentação dos itens e questões, a alterações no vocabulário e melhor explicitação da 

técnica. As recomendações foram acatadas, buscando o aumento da clareza dos itens e 

questões, facilitando a leitura, entendimento e aplicabilidade dos instrumentos.  
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São de fundamental importância a construção e divulgação de estudos relacionados à 

implementação de estratégias que propiciem a conscientização quanto à necessidade da 

higienização das mãos e aplicação correta da técnica aos graduandos de enfermagem, 

enfatizando a importância do ato para o cuidado, contribuindo para formação de profissionais 

conscientes e para a transformação da realidade e diminuição das divergências existentes 

entre a teoria e a prática, proporcionando uma assistência segura e de qualidade. 

Entende-se que os instrumentos poderão facilitar a avaliação da habilidade e do 

conhecimento dos graduandos de enfermagem acerca da higienização simples das mãos, 

como também de outros estudantes da saúde e até mesmo profissionais, por meio de 

instrumentos objetivos e claros. Nota-se que a validade de um instrumento demanda um 

processo continuado composto por vários estudos. 

Esta é uma etapa inicial do processo de validação, sendo ainda necessária uma nova 

submissão dos instrumentos modificados para os juízes para reteste, além da aplicação do 

mesmo à população-alvo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com relação aos aspectos relevantes da literatura científica abordados nas 

publicações pesquisadas acerca dos instrumentos de avaliação da habilidade e do 

conhecimento sobre HM, identificou-se uma variedade de publicações sobre instrumentos de 

avaliação com predomínio de artigos científicos publicados em periódicos, com ênfase entre 

os anos de 2008 e 2010.  

A importância dessa técnica se apresentou na distribuição mundial das 

publicações e o principal país de publicação foi o Brasil. Dentre os tipos de instrumentos 

utilizados nas pesquisas (questionário e roteiro estruturado tipo checklist), destacou-se o 

questionário. O outro tipo de abordagem utilizada nas publicações foi a recomendação da 

técnica. E o público-alvo predominante para aplicação dos instrumentos foram os 

profissionais da saúde.  

No que diz respeito às características dos instrumentos, alguns pontos destacaram-

se no consenso entre os autores, tais como: itens referentes aos dados sociodemográficos; 

conhecimentos sobre HM; atitudes, crenças e comportamentos sobre HM; técnica de HM; 

além de revisões sobre HM e recomendações para melhoria da prática. 

Evidenciou-se variação na técnica de HM com água e sabão, com divergências 

entre elas, principalmente entre os passos e a maneira de realizar a esfregação das mãos. 

Como limitação na fase de revisão da literatura, encontraram-se vários estudos 

que abordavam instrumentos para avaliação da habilidade técnica e/ou do conhecimento, 

contudo os mesmo não eram disponibilizados nas publicações, como também não havia 

informações pertinentes sobre os mesmos, evidenciando a dificuldade de acesso e limitação 

da propagação do conhecimento e do seu uso. 

O desenvolvimento adequado e aplicação da HM devem ser continuamente 

estimulados e avaliados, sendo de suma importância a padronização do procedimento e o 

incentivo de forma precoce nas ações dos estudantes e profissionais da saúde. Assim, 

buscou-se desenvolver instrumentos de avaliação da habilidade técnica e do conhecimento 

sobre HSM, no sentido de serem capazes de identificar a real situação sobre HSM, buscando 

gerar reflexão sobre o conhecimento e atuação de cada sujeito e das práticas instituídas. 

Posteriormente à construção dos instrumentos para avaliação da habilidade e do 

conhecimento acerca da higienização simples das mãos baseados na literatura científica 

pesquisa, os mesmos foram submetidos aos juízes para validação de conteúdo. 
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A validação de conteúdo dos instrumentos foi realizada por 27 docentes, que em 

sua maioria eram do sexo feminino, atuavam na UFRN, tinham mestrado acadêmico e 

atuavam exclusivamente na docência. A idade dos juízes variou de 25 a 57 anos, com média 

de 36,6 anos. O tempo de experiência na docência foi entre 1 a 34 anos, com média de 7,9 

anos. Quanto ao tempo de experiência nas disciplinas de semiologia e/ou semiotécnica da 

enfermagem, variou entre 1 e 32 anos, com média de 5,5 anos de experiência. 

Com relação à validação dos instrumentos para avaliação da habilidade e do 

conhecimento acerca da higienização simples das mãos, todos os itens avaliados 

separadamente, tanto do roteiro estruturado para avaliação da habilidade, quanto do 

questionário do conhecimento sobre a higienização simples das mãos, obtiveram níveis de 

avaliação da validade de conteúdo dentro dos estabelecidos (IVC > 0,75 e Kappa > 0,61). Na 

avaliação geral dos instrumentos, o roteiro estruturado e o questionário obtiveram índices de 

IVC de 0,95 e 0,91 e Kappa de 0,91 e 0,82, respectivamente, bem acima do considerado 

aceitável. O que expressa que os instrumentos são válidos quanto ao conteúdo e favorecem a 

avaliação a que se propõem.  

Alguns itens e questões foram considerados adequados, mas necessitavam de 

alterações. Para os quais foram recomendadas algumas alterações, a maioria relacionada ao 

modo de apresentação dos itens e questões, a alterações no vocabulário e melhor explicitação 

da técnica. As recomendações foram acatadas, buscando o aumento da clareza dos itens e 

questões, facilitando a leitura, entendimento e aplicabilidade dos instrumentos.  

Após validação dos instrumentos e inclusão das sugestões e recomendações, 

construiu-se uma nova proposta de instrumento para avaliação da habilidade e do 

conhecimento da higienização simples das mãos, permaneceram os 14 itens de verificação da 

habilidade e as 12 questões da avaliação do conhecimento.  

Compreende-se que o processo de elaboração de instrumentos de coleta de dados 

é complexo e exige discussão, análise e sistematização, sendo a fase de validação de conteúdo 

fundamental, em especial pela avaliação e contribuição dos juízes. O que demonstra que a 

validade de um instrumento demanda um processo continuado composto por vários estudos. 

A importância da construção dos instrumentos traz implicações teóricas e práticas 

instituições de ensino e os serviços de saúde, pois trata da adoção de medidas construídas 

associando a literatura, a realidade das instituições, com o julgamento de juízes especialistas, 

validação e avaliação de efetividade dos resultados.  

Além disso, são de fundamental importância a construção e divulgação de estudos 

relacionados à implementação de estratégias que propiciem a conscientização quanto à 
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necessidade da higienização das mãos e aplicação correta da técnica aos graduandos de 

enfermagem e outros profissionais da área da saúde, enfatizando a importância do ato para o 

cuidado, contribuindo para a conscienização e diminuição das divergências existentes entre a 

teoria e a prática, proporcionando uma assistência segura e de qualidade. 

Reconhecem-se as limitações do estudo relacionadas à técnica de seleção dos 

juízes por meio do contato com as coordenações dos cursos de universidades do Rio Grande 

do Norte, restringindo o tamanho da amostra e a distribuição geográfica dos juízes. Uma 

possibilidade poderia ser a busca via plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, assim como outras técnicas de amostragem.  

Outra limitação foi a forma de aplicação dos questionários de avaliação no 

formato impresso, relacionada à dificuldade de acesso aos juízes e demora no retorno dos 

instrumentos e em alguns casos avaliação incompleta e/ou de forma equivocada. Como 

alternativa poderiam ser usadas ferramentas de construção de instrumentos on-line, 

permitindo atingir juízes de diferentes regiões, reduzir o tempo de coleta de dados, além do 

baixo custo operacional. 

Destaca-se que esta é uma etapa inicial do processo de validação, sendo ainda 

necessária uma nova submissão dos instrumentos modificados para os juízes para realização 

do reteste, além da aplicação dos mesmos a população-alvo, para verificar como os 

instrumentos se comportam na prática. 
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APÊNDICE A – Carta de convite aos juízes 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

CARTA CONVITE AOS JUÍZES DA PESQUISA 

 

Aos avaliadores, 

Vimos por meio desta respeitosamente convidá-lo a compor o Corpo de Juízes 

destinado a avaliar os instrumentos (questionários e check lists) para verificar os 

conhecimentos e habilidades técnicas referentes aos procedimentos básicos de Semiologia e 

Semiotécnica dos alunos de graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Desta forma, solicitamos sua colaboração na leitura e apreciação 

dos instrumentos, assim como comentários e sugestões acerca da manutenção ou exclusão dos 

itens e inclusão de novos, caso julgue necessário. 

A avaliação deste material compõe a primeira etapa do projeto de pesquisa a nível de 

mestrado intitulado: “Análise dos conhecimentos e habilidades em Semiologia e Semiotécnica 

da Enfermagem: proposta de ação acadêmica associada”. O projeto obteve parecer favorável 

do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (protocolo 

CEP/HUOL: 385/2009) e está sendo desenvolvido pelas mestrandas Aminna Kelly Almeida 

de Oliveira, Gabriela de Sousa Martins Melo, Lívia Sêmele Câmara Balduíno, Manuela Pinto 

Tibúrcio e Rosana Kelly de Silva Medeiros, sob a orientação do Prof. Dr. Gilson de 

Vasconcelos Torres.  

Caso nos honre com a sua participação para compor o quadro de juízes, o material será 

disponibilizado através de correspondência eletrônica e deverá ser avaliado em 15 dias a 

contar da data de recebimento dos instrumentos. Gostaríamos de ressaltar que os instrumentos 

deverão ser mantidos em completo sigilo, pois posteriormente serão aplicados aos alunos de 

graduação em enfermagem da UFRN, o que constitui a segunda etapa da pesquisa. 

Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho dos docentes, agradecemos 

antecipadamente. 

 

 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

EU, __________________________________________________________, RG 

___________________________, declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido(a) 

por Aminna Kelly Almeida de Oliveira, Gabriela de Sousa Martins Melo, Lívia Sêmele 

Câmara Balduíno, Manuela Pinto Tibúrcio e Rosana Kelly de Silva Medeiros, mestrandas do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, consinto em participar como juiz avaliador na pesquisa intitulada “Análise dos 

conhecimentos e habilidades em Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem: proposta de 

ação acadêmica associada”, sob  coordenação do professor orientador Dr. Gilson de 

Vasconcelos Torres, que tem como objetivo geral analisar os conhecimentos e habilidades dos 

alunos de graduação em enfermagem da UFRN sobre os procedimentos básicos de 

Semiologia e Semiotécnica (lavagem das mãos, mensuração da pressão arterial, sondagem 

vesical de demora, sondagem nasogástrica e administração de medicamentos por via 

endovenosa). 

Estou ciente que tenho a liberdade para participar e para retirar o consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo de caráter econômico, social, psicológico ou 

moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. Sei 

também que terei acesso aos resultados desta pesquisa, se assim desejar, após sua publicação 

e que a equipe da pesquisa se responsabilizará por possíveis custos, bem como indenizações 

de danos decorrentes da minha participação na pesquisa, desde que fique comprovado 

legalmente sua necessidade. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Gilson de Vasconcelos Torres, brasileiro, 

CPF: 513267284-15, residente a Rua Massaranduba, 292, Nova Parnamirim, Natal/RN, 

CEP:59086-260, Tel: (84) 32084308 / 99873769, Email: gilsonvtorres@hotmail.com, discuti 

as questões acima apresentadas ao participante no estudo. 

 

 Natal, _____ de ____________de 2012. 

  

 

 

Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres 

Pesquisador responsável 
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APÊNDICE C – Instrumento de coleta de dados submetido aos juízes da pesquisa (checklist) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – CURSO DE MESTRADO 

 
INSTRUÇÕES PARA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 
Prezado (a) Juiz (a), 

Leia atentamente as instruções a seguir para o preenchimento dos instrumentos do presente estudo intitulado “Análise dos conhecimentos e 
habilidade em semiologia e semiotécnica da enfermagem: proposta de ação acadêmica associada”. 

O objetivo deste instrumento é captar o parecer dos juízes da pesquisa acerca de cada um dos itens de avaliação dos indicadores dos cinco 
procedimentos de semiologia e semiotécnica em enfermagem em questão: aferição de pressão arterial, lavagem das mãos, sondagem vesical de demora no 
sexo masculino, sondagem nasogástrica e administração de medicamentos por via endovenosa. 

Este instrumento é composto por um quadro demonstrativo com os requisitos (quadro 1) e seus respectivos códigos numéricos, a serem analisados 
em cada um dos itens dos instrumentos de coleta. 

Cada instrumento de checklist da habilidade técnica e o de avaliação do conhecimento dos cinco procedimentos abordados estão dispostos, para 
avaliação, da seguinte maneira: a primeira coluna contém os itens a serem avaliados; segue-se com duas colunas, cada uma com respostas dicotômicas 
“Adequado (A)” e “Inadequado (I)”, que devem ser assinaladas com um “X”; em caso de inadequação, deverão ser listados os respectivos códigos 
numéricos, contidos no quadro 1, na coluna seguinte; e uma última coluna para designar de forma escrita os motivos de inadequações e/ou sugestões a fim 
de se adequar o item avaliado. 

Assinalar com um “X” na opção “Adequado (A)” se o item de avaliação preencher todos os requisitos e, na opção “Inadequado (I)” se não preencher 
algum(ns) dos requisitos, explicitando o código respectivo do requisito inadequado e o motivo e/ou sugestão para melhoramento do item. Marcar somente 
uma opção. 

Será disponibilizado, em anexo, o instrumento gabarito do checklist de cada procedimento, o qual contém os parâmetros considerados adequados 
para o correto desenvolvimento das técnicas. Em relação ao instrumento do conhecimento, as respostas de cada questão encontram-se devidamente 
grifadas no texto. Por fim, o juiz deverá emitir um parecer final para cada instrumento, através de requisitos pré-determinados e por escrito. 
 
Quadro 1. Requisitos a serem analisados para cada um dos itens das etapas do check list da habilidade técnica e da avaliação do conhecimento. 

CÓDIGO REQUISITOS A SEREM ANALISADOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

11  Utilidade / pertinência O item/a questão é relevante e atende à finalidade relativa ao procedimento proposto. 

12  Consistência O conteúdo apresenta profundidade suficiente para a compreensão da etapa/questão. 

13  Clareza  Explicitado de forma clara, simples e inequívoca. 

14  Objetividade Permite resposta pontual. 

15  Simplicidade A etapa/questão expressa uma única ideia. 

16  Exequível A etapa/questão é aplicável. 

17  Atualização As etapas seguem as práticas baseadas em evidência mais atuais. 
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18  Vocabulário Palavras escolhidas corretamente e sem gerar ambiguidades. 

19  Precisão  Cada item de avaliação é distinto dos demais, não se confundem. 

20  Sequência instrucional dos tópicos A sequência das etapas do procedimento/questões do conhecimento se mostra de forma coerente 
e em ordem de execução correta. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – CURSO DE MESTRADO 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS JUÍZES 
 

1 CARACTERIZAÇÃO DOS JUÍZES 
 

1.1 Nome do avaliador: 
________________________________________________________ 

1.2 Sexo: (   ) Feminino     (   ) Masculino 

1.3 Idade: _____ anos 

1.4 Qualificação profissional: 
(   ) Especialização            (   )Residência               (   ) Mestrado acadêmico              (   ) Mestrado profissional               (   ) Doutorado 

1.5 Tempo de experiência:  

Na docência: ________ em anos 

Na disciplina de semiologia e semiotécnica: _______ em anos 

1.6 Além da atividade docente, exerce outra atividade na área da enfermagem? (   ) Assistencial               (   ) Gerencial 

 
2 CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE LAVAGEM DAS MÃOS 
 

Padrões de desempenho esperados: Indique ADEQUADO (A), 
INADEQUADO (I) e identifique o código do(s) requisito(s) inadequados 
conforme o quadro 1. 

A I 
Código(s) do(s) 

requisitos 
inadequados 

Motivo(s) e/ou sugestão(ões) para as 
inadequações 

1. Possui unhas curtas.     

2. Retira adornos.     

3. Molha as mãos.     

4. Utiliza sabão em quantidade adequada.     

5. Esfrega palma com palma.     

6. Esfrega dorso com palma de ambas as mãos.     

7. Entrelaça os dedos e esfrega espaços interdigitais.     

8. Esfrega o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, com     
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movimento de vai e vem e vice-versa. 

9. Esfrega o polegar com o auxílio da palma da mão oposta.     

10. Fricciona as polpas digitais e unhas de uma mão contra a palma da outra. 
fazendo movimento circular. 

    

11. Esfrega o punho, com o auxílio da palma da mão oposta, utilizando 
movimento circular. 

    

12. Enxágua as mãos retirando os resíduos. Evita contato direto das mãos 
ensaboadas com a torneira. 

    

13. Fecha a torneira com papel toalha. No caso de torneiras com contato 
manual 

    

14. Seca as mãos utilizando papel toalha.     

 
2.1 Em sua opinião, a realização inadequada de uma ou mais etapas/itens do procedimento compromete toda a técnica?       
 (   ) SIM   (   ) NÃO 
 
 
2.2 Caso a resposta tenha sido “não”, quais etapas/itens, mesmo sendo realizadas inadequadamente, não comprometem toda a técnica? (Indique 
as etapas/itens de acordo com suas numerações respectivas). 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2.3 Ainda no caso de ter respondido “não”, dos 14 itens avaliados, quantas inadequações são permitidas para que todo o procedimento seja 
considerado adequado? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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CRITÉRIOS ADOTADOS COMO ADEQUADOS PARA A AVALIAÇÃO DA TECNICA DE LAVAGEM DAS MÃOS 

PASSOS DA TÉCNICA ADEQUAÇÃO 

1. Possui unhas curtas. 
Adequado – apresenta unhas curtas. 
Inadequado – unhas com tamanho médio ou grande. 

2. Retira adornos. 
Adequado – Retirou anéis, pulseiras e relógios. 
Inadequado –Só retirou um dos três citados/não retirou os acessórios. 

3. Molha as mãos. 
Adequado – Molhou as mãos antes de colocar o sabão. 
Inadequado – Utiliza o sabão e molha em seguida/utiliza o sabão sem molhar as mãos. 

4. Utiliza sabão em quantidade 
adequada. 

Adequado – Utilizou sabão em quantidade adequada o suficiente para que a espuma cubra toda a superfície das 
mãos. 
Inadequado – Utilizou pouco sabão/não usou nenhum produto. 

5. Esfrega palma com palma. 
Adequado – Esfregou as palmas das mãos 5 vezes ou mais. 
Inadequado – Esfregou as palmas menos de 5 vezes/não esfregou a palma das mãos. 

6. Esfrega dorso com palma de 
ambas as mãos. 

Adequado – Esfregou dorso com a palma das duas mãos 5 vezes ou mais. 
Inadequado - Esfregou menos de 5 vezes/não esfregou o dorso com palma de apenas uma das mãos.  

7. Entrelaça os dedos e esfrega 
espaços interdigitais. 

Adequado – Esfregou os espaços interdigitais mais de 5 vezes. 
Inadequado - Esfregou os espaços interdigitais menos de 5 vezes/não esfregou os espaços interdigitais. 

8. Esfrega o dorso dos dedos de uma 
mão com a palma da mão oposta, 
com movimento de vai-e-vem e vice-
versa. 

Adequado – Esfregou o dorso dos dedos 5 vezes ou mais. 
Inadequado – Friccionou o dorso dos dedos menos de 5 vezes ou não o fez com a palma da mão oposta/não 
esfregou o dorso dos dedos. 

9. Esfrega o polegar com o auxílio da 
palma da mão oposta. 

Adequado – Esfregou o polegar 5 vezes ou mais. 
Inadequado - Esfregou o polegar menos de 5 vezes ou não fez uma mão contra a palma da outra mão/não esfregou. 

10. Fricciona as polpas digitais e 
unhas de uma mão contra a palma 
da outra fazendo movimento circular. 

Adequado – Friccionou as polpas digitais/unhas 5 vezes ou mais. 
Inadequado – Friccionou as polpas digitais/unhas menos de 5 vezes/não friccionou as polpas digitais/unhas. 

11. Esfrega o punho, com o auxílio 
da palma da mão oposta, utilizando 
movimento circular. 

Adequado – Esfregou o punho 5 vezes ou mais. 
Inadequado – Esfregou o punho menos de 5 vezes ou não o fez com auxilio da palma da mão oposta/não esfregou o 
punho. 

12. Enxágua as mãos retirando os 
resíduos. Evita contato direto das 
mãos ensaboadas com a torneira. 

Adequado – Enxaguou as mãos completamente não deixando resíduos. 
Inadequado – Enxaguou, mas ficaram resquícios de sabão/não enxaguou as mãos e/ou tocou diretamente na 
torneira com a mão ensaboada. 

13. Fecha a torneira com papel 
toalha. No caso de torneiras com 
contato manual 

Adequado – Fechou a torneira com papel toalha. 
Inadequado – Apenas retirou resquícios de sabão da torneira com água e não protegeu a mão para fechá-la/utilizou 
a mão sem proteção para fechar a torneira. 

14. Seca as mãos utilizando papel 
toalha. 

Adequado – Utilizou papel toalha para enxugar as mãos e secou-a por completo no sentido dos dedos para o punho. 
Inadequado – Fez de forma ou com material inadequado que pode contaminar as mãos após a lavagem/não secou 
as mãos 
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APÊNDICE D - Instrumento de coleta de dados submetido aos juízes da pesquisa (questionário) 
 
3 QUESTIONÁRIO DO CONHECIMENTO ACERCA DA LAVAGEM DAS MÃOS 

 

3. Questões sobre a lavagem das mãos A I 
Código(s) do(s) 
requisitos 
inadequados 

Motivo(s) e/ou 
sugestão(ões) para as 
inadequações 

3.1 Marque a alternativa que corresponde ao termo higienização das mãos: 
a) Lavagem das mãos com sabão e água. 
b) Uso de anti-séptico para fricção das mãos. 
c) Higienização antisséptica das mãos. 
d) Antissepsia cirúrgica das mãos. 
e) Todas as opções acima. 

    

3.2 Em qual situação a lavagem das mãos com água e sabão neutro é indicada? 
a) Para precaução de contato para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes e nos 
casos de surtos. 
b) Para remoção da microbiota residente que coloniza as mãos. 
c) Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com fluidos corporais. 
d) Somente após a remoção das luvas estéreis. 
e) Após realizar a fricção antisséptica das mãos. 

    

3.3 A lavagem das mãos com água e sabão neutro deve ser realizada, EXCETO: 
a) Antissepsia pré-operatória das mãos pela equipe cirúrgica. 
b) Antes e após o contato com o paciente 
c) Antes de preparo e manipulação de medicamentos. 
d) Ao iniciar o turno de trabalho. 
e) Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos. 

    

3.4 As afirmações a seguir sobre a lavagem das mãos são verdadeiras, EXCETO? 
a) Uso de loções ou cremes hidratantes são indicados, pois minimizam a ocorrência de dermatite 
de contato irritativa associada à lavagem das mãos. 
b) A lavagem das mãos não é necessária se as luvas são usadas durante o contato com o paciente 
sem infecção. 
c) Uso de unhas artificiais têm sido associados a transmissão de infecção pelas mãos dos 
profissionais de saúde. 
d) A má adesão à prática de lavagem das mãos é um dos principais contribuintes para a infecção 
associadas à saúde e transmissão de patógenos. 
e) Pele com lesões abertas transporta cargas mais elevadas de microrganismos patogênicos do 
que a pele intacta. 

1-  2-  3-  4-  

3.5 Com relação aos insumos necessários para a adequada lavagem das mãos, assinale a 5-  6-  7-   
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alternativa CORRETA: 
a) Os produtos de higienização das mãos, quando usados de forma inapropriada, podem ser fontes 
de bactérias através da contaminação dos antissépticos e sabões durante a fabricação ou uso 
desses produtos. 
b) O uso de toalhas de tecido pode ser feito em unidades ambulatoriais e na ausência de outros 
métodos para secagem das mãos. 
c) O secador elétrico é indicado nos serviços de saúde, pois o tempo para a secagem é mais 
rápido, é de fácil acionamento e o ar quente reduz o número de agentes da microbiota transitória e 
residente.  
d) As pias devem estar apenas no posto de enfermagem, possuir torneiras com contato direto das 
mãos para o fechamento da água e os dispensadores de sabão devem ser de contato direto do tipo 
almotolia. 
e) O acondicionamento do material utilizado na secagem das mãos deve ser feito em qualquer 
lixeira, não havendo necessidade de recipiente próprio próximo a pia. 

3.6 Qual a duração total ideal do procedimento de lavagem das mãos: 
a) 20 a 30 segundos. 
b) 10 a 20 segundos. 
c) 15 a 35 segundos. 
d) 40 a 60 segundos. 
e) 10 a 40 segundos. 

    

3.7 Qual das seguintes afirmações está INCORRETA? 
a) As unhas devem ser mantidas tão curtas quanto possível para evitar acúmulo de sujidades e 
microrganismos. 
b) No caso de torneiras com contato manual utilizar papel toalha para fechamento. 
c) A água quente não deve ser utilizada em ambiente de saúde para lavar as mãos, pois aumenta o 
risco de irritação da pele. 
d) A higienização das mãos deve ser realizada durante o atendimento ao mesmo paciente se 
mover de um local contaminado para um mais limpo. 
e) Os adornos só devem ser retirados antes da higienização antisséptica das mãos. 

    

3.8 Antes de iniciar o procedimento de lavagem das mãos a primeira ação a ser realizada é:  
a) Umedecer as mãos com água corrente.  
b) Aplicar uma pequena quantidade de sabão diretamente nas mãos. 
c) Retirar todos os adornos. 
d) Proteger a torneira com papel toalha para evitar contaminação. 
e) Abrir a torneira ou acioná-la. 

    

3.9 Com relação as áreas das mãos que devem ser lavadas conforme a técnica adequada de 
higienização simples das mãos, assinale a alternativa CORRETA:  
a) Não há necessidade de lavar os punhos, somente as faces das mãos. 
b) Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta reta com movimentos 

    



104 

 

circulares. 
c) Esfregar o polegar de uma mão, com o auxílio da palma da mão oposta, utilizando-se movimento 
circular e vice-versa. 
d) Utilizar escovas para lavagem do leito ungueal e subungueal. 
e) A lavagem deve ser feita até o cotovelo. 

3.10 Com relação aos passos da técnica de lavagem das mãos, não faz parte:  
a) Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se a pia. 
b) Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies 
das mãos durante o procedimento. 
c) A eficácia da lavagem das mãos depende da fricção manual vigorosa de todas as áreas e da 
duração da técnica empregada. 
d) Fechar a torneira diretamente com a mão entre os passos para evitar desperdício de água. 
e) Realizar a secagem das mãos com toalhas de papel descartáveis em bloco. 

a)  b)  c)  d)  

3.11 Com relação ao enxágue das mãos, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Após o enxágue, encostar a mão na pia não interfere na execução da técnica. 
b) Deve respeitar o sentido dos dedos para os punhos com a finalidade de evitar a recontaminação. 
c) Deve enxaguar as mãos independente do sentido, uma vez que o intuito é apenas retirar todo o 
resíduo de sabonete. 
d) Deve respeitar o sentido dos punhos para os dedos com a finalidade de evitar a recontaminação. 
e) Deve realizar movimentos vibratórios com as mãos após a lavagem para diminuir a quantidade 
de água na superfície e facilitar a secagem. 

e)  f)  g)  h)  

3.12 Assinale a alternativa que contempla a sequência mais correta da técnica de lavagem das 
mãos: 
a) Retirar adornos; molhar as mãos; usar sabão líquido; friccionar as mãos em todas suas faces, 
espaços interdigitas, articulações, polegar, unhas e extremidades dos dedos, e punho; enxaguar as 
mãos; fechar a torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha.  
b) Retirar adornos; usar sabão líquido; molhar as mãos; friccionar as palmas das mãos, espaços 
interdigitas, articulações, polegar, unhas e extremidades dos dedos, e punho; enxaguar as mãos; 
fechar a torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha.  
c) Retirar adornos; molhar as mãos; usar sabão líquido; friccionar dorso das mãos, unhas, espaços 
interdigitas, extremidades dos dedos, polegar e punho; enxaguar as mãos; fechar a torneira com 
papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha.  
d) Colocar sabão líquido nas mãos, molhar as mãos; friccionar as mãos em todas suas faces, 
espaços interdigitas, articulações, unhas, extremidades dos dedos, polegar e punho; enxaguar as 
mãos; fechar a torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha. 
e) Molhar as mãos; colocar sabão líquido; friccionar as mãos em todas suas faces, espaços 
interdigitas, articulações, unhas, extremidades dos dedos e punho; enxaguar as mãos; fechar a 
torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha. 

i)  j)  k)  l)  
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3.1 Em sua opinião, cite 2 questões que não são relevantes para a avalição do conhecimento da técnica em questão e que, portanto, poderiam ser 
retiradas do questionário sem prejuízo? (Indique as questões de acordo com suas numerações respectivas). 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
4. PARECER FINAL DOS INSTRUMENTOS CHECK LIST E QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTOS 
 
 

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Instrumento check list Instrumento sobre conhecimentos 

A I Se inadequado, motivo(s) e/ou sugestão(ões) A I Se inadequado, motivo(s) e/ou sugestão(ões) 

Utilidade/pertinência       

Consistência       

Clareza        

Objetividade       

Simplicidade       

Exequível       

Atualização       

Vocabulário       

Precisão        

Sequência 

instrucional dos 

tópicos 
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4.1 COMENTÁRIOS E SUGESTÕES ACERCA DO CHECK LIST: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
4.2 COMENTÁRIOS E SUGESTÕES ACERCA DO QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTOS: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Instrumento para avaliação da habilidade da higienização simples das mãos reformulado  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS  
N° DO AVALIADO:________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADO   

Nome do avaliador: Data da avaliação: Iniciais do avaliado:__________  

Sexo:      F (     ) M (     )    Idade:___________ Período:        5º (     )        6º (     )        7º (     )        8º (     )         9º (     ) 
 

 

 

 

   

 

 

2. ETAPAS DA TÉCNICA 

IVC Kappa 

 

Marque ”A” para ADEQUADO, e “I” para INADEQUADO e identifique a 

inadequação 
A I Se inadequado, justifique 

1. Possui unhas curtas. 0,96 0,93    

2. Retira adornos (anéis, pulseiras e relógio). 0,96 0,93    

3. Molha as mãos da ponta dos dedos para o punho. 0,96 0,93    

4. Utiliza sabão em quantidade adequada o suficiente para que a espuma cubra toda a 

superfície das mãos. 
0,89 0,79 

  
 

5. Esfrega palma com palma com os dedos entremeados com movimentos para frente e 

para trás. 
1,00 1,00 

  
 

6. Esfrega dorso com palma da mão oposta com os dedos entremeados e vice-versa. 0,96 0,93    

7. Entrelaça os dedos e esfrega espaços interdigitais. 1,00 1,00    

8. Esfrega o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta em gancho, com 

movimento de vai e vem e vice-versa. 
1,00 1,00 

  
 

9. Esfrega o polegar com o auxílio da palma da mão oposta. 1,00 1,00    

10. Fricciona as polpas digitais e unhas de uma mão contra a palma da outra fazendo 

movimento circular. 
1,00 1,00 

  
 

11. Esfrega o punho, com o auxílio da palma da mão oposta, utilizando movimento 

circular. 
1,00 1,00 

  
 

12. Enxágua as mãos da ponta dos dedos para o punho, no sentido para cima, retirando 

os resíduos e evita contato direto das mãos com a torneira. 
0,78 0,64 

  
 

13. Em caso de torneira com contato manual, fecha a torneira com papel toalha.  0,89 0,79    
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14. Seca as mãos utilizando papel toalha das pontas dos dedos para o punho. 0,89 0,79    

 

  Tempo gasto para execução do procedimento:_________  

 

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A AVALIAÇÃO DA TECNICA DE HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS 

1 – Possui unhas curtas 
Adequado – apresenta unhas curtas. 

Inadequado – unhas com tamanho médio ou grande. 

2 – Retira adornos 
Adequado – Retirou anéis, pulseiras e relógios. 

Inadequado –Só retirou um dos três citados/não retirou os acessórios. 

3 – Molha as mãos. 
Adequado – Molhou as mãos antes de colocar o sabão no sentido da ponta dos dedos para o punho. 

Inadequado – Utiliza o sabão e molha em seguida/utiliza o sabão sem molhar as mãos/não molha no sentido adequado. 

4 – Utiliza sabão.  
Adequado – Utilizou sabão em quantidade adequada para que a espuma cubra toda a superfície das mãos (5 ml). 

Inadequado – Utilizou pouco sabão/não usou nenhum produto. 

5 – Esfrega palma a palma 

Adequado – Esfregou as palmas das mãos 5 vezes ou mais com os dedos entremeados com movimento para frente e 

para trás. 

Inadequado – Esfregou as palmas menos de 5 vezes/não esfregou a palma das mãos. 

6 – Esfrega dorso com palma  
Adequado – Esfregou dorso com a palma das duas mãos com os dedos entremeados 5 vezes ou mais. 

Inadequado - Esfregou menos de 5 vezes/não esfregou o dorso com palma de apenas uma das mãos.  

7 – Esfrega espaços interdigitais 
Adequado – Esfregou os espaços interdigitais mais de 5 vezes. 

Inadequado - Esfregou os espaços interdigitais menos de 5 vezes/não esfregou os espaços interdigitais. 

8 – Esfregar o dorso dos dedos 

de uma mão com a palma da 

mão oposta  

Adequado – Esfregou o dorso dos dedos 5 vezes ou mais com a palma da mão oposta em gancho. 

Inadequado – Friccionou o dorso dos dedos menos de 5 vezes ou não o fez com a palma da mão oposta/não esfregou o 

dorso dos dedos. 

9 – Esfregar o polegar com o 

auxílio da palma da mão oposta. 

Adequado – Esfregou o polegar 5 vezes ou mais. 

Inadequado - Esfregou o polegar menos de 5 vezes ou não fez uma mão contra a palma da outra mão/não esfregou. 

10 – Friccionar as polpas 

digitais e unhas. 

Adequado – Friccionou as polpas digitais/unhas 5 vezes ou mais contra a palma da mão oposta com movimento circular 

Inadequado – Friccionou as polpas digitais/unhas menos de 5 vezes/não friccionou as polpas digitais/unhas. 

11 – Esfregar o punho, com o 

auxílio da palma da mão oposta. 

Adequado – Esfregou o punho 5 vezes ou mais. 

Inadequado – Esfregou o punho menos de 5 vezes/não o fez com auxilio da palma da mão oposta/não esfregou o punho. 

12 – Enxague 

Adequado – Enxaguou as mãos completamente da ponta dos dedos para o punho, no sentido para cima, e evita contato 

direto das mãos com a torneira. 

Inadequado – Enxaguou, mas ficaram resquícios de sabão/não enxaguou as mãos. 

13 – Fechar a torneira com papel 

toalha 

Adequado – Fechou a torneira com papel toalha em caso de torneira com conato manual. 

Inadequado – Apenas retirou resquícios de sabão da torneira com água e não protegeu a mão para fechá-la/utilizou a 
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mão sem proteção para fechar a torneira. 

14 – Secagem 

Adequado – Utilizou papel toalha para enxugar as mãos das pontas dos dedos para o punho e secou-a por completo. 

Inadequado – Fez de forma ou com material inadequado que pode contaminar as mãos após a lavagem/não secou as 

mãos. 
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APÊNDICE F – Instrumento para avaliação do conhecimento acerca da higienização simples das mãos reformulado  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

QUESTIONÁRIO DO CONHECIMENTO – LAVAGEM DAS MÃOS 

 

N° DO AVALIADO:________ 

 

1. PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO DOS PESQUISADOS 

1.1 Nome (iniciais):___________           1.2 Sexo: F(    )      M(    )    1.3 Idade:_____anos        1.4 Período: 5º (    )     6º (    )     7º (    )     8º (    )     9º (    ) 

1.5 Renda familiar (em salários mínimos): _________          1.6 Estado civil: (    ) Solteiro   (    ) União estável   (    ) Casado   (    ) Divorciado   (    ) Viúvo 

1.7 Quantidade de filhos: _______ 

 

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/LABORAL: 

2.1 Já teve alguma experiência em saúde anterior ao curso de graduação em enfermagem? (    ) Não    (    ) Sim 

2.2 Tem alguma formação na área da enfermagem?   (    ) Não    (    ) Técnico de  enfermagem (    ) Auxiliar de enfermagem 

      Ano de formação? __________ Onde?_____________________________________________________________________________________________  

2.3 Já trabalhou na área de saúde? (    ) Não     (    ) Sim  Local de trabalho? ____________________________________ tempo de experiência? ___________  

2.4 Trabalha atualmente? (    ) Não    (    ) Sim, há quantos anos? ___________________________________________________________________________ 

 

3. OPOTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA DE LAVAGEM DAS MÃOS 

3.1 Marque com um “X” a frequência de oportunidade de desenvolvimento da técnica de lavagem das mãos: 

 

PÉRIODO  Nunca  Raramente  As vezes  Sempre 

5º período     

6º período     

7º período     

8º período     

9º período     
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4. AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DA LAVAGEM DAS MÃOS (Assinale uma única alternativa que corresponda a sua resposta). 

 

4.1 Marque a alternativa que corresponde ao termo higienização das mãos, segundo a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2007): (IVC=0,81 /  

Kappa=0,69) 

a) Lavagem das mãos com  água e sabão. 

b) Uso anti-séptico para fricção das mãos. 

c) Higienização antisséptica das mãos. 

d) Antissepsia cirúrgica das mãos. 

e) Todas as opções acima. 

 

4.2 Em qual situação a higienização simples das mãos é indicada? (IVC=0,78 / Kappa= 0,64) 

a) Para precaução de contato para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes e nos casos de surtos. 

b) Para remoção da microbiota residente que coloniza as mãos. 

c) Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com fluidos corporais. 

d) Somente após a remoção das luvas estéreis. 

e) Após realizar a fricção antisséptica das mãos. 

 

4.3 A lavagem das mãos com água e sabão neutro deve ser realizada, EXCETO: (IVC=0,81 / Kappa=0,69) 

a) Após a antissepsia pré-operatória das mãos pela equipe cirúrgica. 

b) Antes e após o contato com o paciente 

c) Antes de preparo e manipulação de medicamentos. 

d) Ao iniciar o turno de trabalho. 

e) Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos. 

 

4.4 As afirmações a seguir sobre a higinização das mãos são verdadeiras, EXCETO: (IVC=0,96 / Kappa=0,93) 

a) Uso de loções ou cremes hidratantes são indicados, pois minimizam a ocorrência de dermatite de contato irritativa associada à lavagem das mãos. 

b) A higienização simples das mãos não é necessária se as luvas são usadas durante o contato com o paciente sem infecção. 

c) Uso de unhas artificiais têm sido associados à transmissão de infecção pelas mãos dos profissionais de saúde. 

d) A má adesão à prática de lavagem das mãos é um dos principais contribuintes para a infecção associadas à saúde e transmissão de patógenos. 

e) Pele com lesões abertas transporta cargas mais elevadas de microrganismos patogênicos do que a pele intacta. 
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4.5 Com relação aos insumos necessários para a adequada higienização simples das mãos assinale a alternativa correta: (IVC=0,96 / Kappa=0,93) 

a) Os produtos de higienização das mãos, quando usados de forma inapropriada, podem ser criadouros de bactérias através da contaminação dos antissépticos 

e sabões durante a fabricação ou uso desses produtos. 

b) A utilização de toalhas de tecido pode ser feita em unidades ambulatoriais e na ausência de outros métodos para secagem das mãos. 

c) O secador elétrico é indicado nos serviços de saúde, pois o tempo para a secagem é mais rápido, é de fácil acionamento e o ar quente reduz o número de 

agentes da microbiota transitória e residente.  

d) As pias devem estar apenas no posto de enfermagem, possuir torneiras com contato direto das mãos para o fechamento da água e os dispensadores de sabão 

devem ser de contato direto do tipo almotolia. 

e) O acondicionamento do material utilizado na secagem das mãos deve ser feito em qualquer lixeira, não havendo necessidade de recipiente próprio próximo 

a pia. 

 

4.6 Qual a duração total ideal do procedimento de higienização simples das mãos? (IVC= 0,89 / Kappa=0,79) 

a) 20 a 30 segundos. 

b) 10 a 20 segundos. 

c) 15 a 35 segundos. 

d) 40 a 60 segundos. 

e) 10 a 40 segundos. 

  

4.7 Qual das seguintes afirmações esta INCORRETA? (IVC= 0,89 / Kappa=0,79) 

a) As unhas devem ser mantidas tão curtas quanto possível para evitar acumulo de sujidades e microrganismos. 

b) No caso de torneiras com contato manual utilizar papel toalha para fechamento. 

c) A água quente não deve ser utilizada em ambiente de saúde para lavar as mãos, pois aumenta o risco de irritação da pele. 

d) A higienização das mãos deve ser realizada ao passar de um local contaminado para um mais limpo durante o atendimento ao mesmo paciente. 

e) Os adornos só devem ser retirados antes da higienização antisseptica das mãos. 

  

4.8 Antes de iniciar o procedimento de higienização simples das mãos a primeira ação a ser realizada é: (IVC=0,96 / Kappa=0,93) 

a) Umedecer as mãos com água corrente.  

b) Aplicar uma pequena quantidade de sabão diretamente nas mãos. 

c) Retirar todos os adornos. 

d) Proteger a torneira com papel toalha para evitar contaminação. 

e) Abrir a torneira ou acioná-la. 
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4.9 Com relação às áreas das mãos que devem ser lavadas conforme a técnica adequada de higienização simples das mãos assinale a alternativa correta: (IVC= 

1,00 / Kappa= 1,00) 

a) Não há necessidade de lavar os punhos, somente as faces das mãos. 

b) Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta reta com movimentos circulares. 

c) Esfregar o polegar de uma mão, com o auxílio da palma da mão oposta, utilizando-se movimento circular e vice-versa. 

d) Utilizar escovas para lavagem do leito ungueal e subungueal. 

e) A lavagem deve ser feita até o cotovelo. 

 

4.10 Com relação aos passos da técnica de higienização simples das mãos, NÃO faz parte: (IVC=0,93 / Kappa=0,86) 

a) Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se a pia. 

b) Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies das mãos durante o procedimento. 

c) A eficácia da lavagem das mãos depende da fricção manual vigorosa de todas as áreas e da duração da técnica empregada. 

d) Fechar a torneira diretamente com a mão entre os passos para evitar desperdício de água. 

e) Realizar a secagem das mãos com toalhas de papel descartáveis. 

 

4.11 Com relação ao enxágue das mãos na técnica de higienização simples das mãos, assinale a alternativa correta: (IVC= 1,00 / Kappa= 1,00) 

a) Após o enxágue, encostar a mão na pia não interfere na execução da técnica. 

b) Deve respeitar o sentido dos dedos para os punhos, no sentido para cima, com a finalidade de evitar a recontaminação. 

c) Deve enxaguar as mãos independente do sentido, uma vez que o intuito é apenas retirar todo o resíduo de sabão. 

d) Deve respeitar o sentido dos punhos para os dedos com a finalidade de evitar a recontaminação. 

e) Deve realizar movimentos vibratórios com as mãos após a lavagem para diminuir a quantidade de água na superfície e facilitar a secagem. 

 

4.12 Assinale a alternativa que contempla a sequência mais correta da técnica de higienização simples das mãos: (IVC= 1,00 / Kappa= 1,00) 

a) Retirar adornos; molhar as mãos; usar sabão líquido; friccionar as mãos em todas suas faces, espaços interdigitas, articulações, polegar, unhas e 

extremidades dos dedos, e punho; enxaguar as mãos; fechar a torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha.  

b) Retirar adornos; usar sabão líquido; molhar as mãos; friccionar as palmas das mãos, espaços interdigitas, articulações, polegar, unhas e extremidades dos 

dedos, e punho; enxaguar as mãos; fechar a torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha.  

c) Retirar adornos; molhar as mãos; usar sabão líquido; friccionar dorso das mãos, unhas, espaços interdigitas, extremidades dos dedos, polegar e punho; 

enxaguar as mãos; fechar a torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha.  

d) Colocar sabão líquido nas mãos, molhar as mãos; friccionar as mãos em todas suas faces, espaços interdigitas, articulações, unhas, extremidades dos dedos, 

polegar e punho; enxaguar as mãos; fechar a torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha. 

e) Molhar as mãos; colocar sabão líquido; friccionar as mãos em todas suas faces, espaços interdigitas, articulações, unhas, extremidades dos dedos e punho; 

enxaguar as mãos; fechar a torneira com papel toalha (torneira manual); secar as mãos utilizando papel toalha. 
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ANEXO A – Protocolo Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 


