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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo discutir a metodologia utilizada nos cursos de 

educação continuada para a equipe de enfermagem. Estes cursos foram planejados pela equipe de 

controle de infecção que atuam em uma instituição hospitalar, numa cidade do Estado do Rio de 

Janeiro/ Brasil, para qualificação desses profissionais. A trajetória educacional brasileira se 
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encontra com a história política do país. Atualmente procura-se a consciência crítica-reflexiva 

filosófica, que por um lado se pensa na situação educacional e institucional, por outro lado as falhas 

do sistema educacional. A qualificação dos profissionais de enfermagem que atuam em instituição 

hospitalar é de suma importância, ao considerar que é necessário vislumbrar a qualidade do cuidar. 

Assim, o objeto deste trabalho é: aferição dos processos das lavagens das mãos durante a campanha 

de higienização. O problema apresentado é: a equipe de enfermagem lava as mãos de forma 

eficiente e eficaz? E, a discussão sobre a eficiência e a eficácia dos cursos de educação continuada 

para a equipe de enfermagem, através de aferição dos processos das lavagens das mãos durante a 

campanha de higienização. Nesse contexto, as metodologias utilizadas nos encontros educativos 

foram: a educação tradicional e a metodologia ativa.  Estes encontros foram realizados com oito 

setores do hospital em tela, de manhã e de tarde. Foram concretizados dois encontros com 180 

funcionários, o que possibilitou a comparação das metodologias de ensino empregadas. Como 

resultado cita-se que em 180 aferições, com medidor de resíduos de ATP e solução fluorescente, 

identificou-se que o diferencial na educação continuada é a metodologia de ensino utilizada. Ao 

considerar que o índice de acerto da técnica de lavagem das mãos (conformidade) 16,3% e 83,8% 

de não conformidade, no método tradicional, e na metodologia ativa o índice de conformidade foi 

91,3%.  

 

 

Abstract 
This paper aims to discuss the methodology used in continuing education courses for the 

nursing staff. These courses were designed by the infection control team working in a hospital, in a 

city located in state of Rio de Janeiro / Brazil, for qualification of these professionals. The Brazilian 

educational trajectory meets the political history of the country. Currently the philosophical 

critique-reflective consciousness is considered, which in one hand the educational and institutional 

situation is reflected and on the other hand the failure of the educational system. The qualification 

of nursing professionals working in hospitals is extremely important, considering that it is 

necessary to discern the quality of care. Thus, the aim of this paper: measurement of the hand 

washing processes during the hygienization campaign. The problem presented is: the nursing staff 

wash their hands efficiently and effectively? And the discussion on the efficiency and the 

effectiveness of continuing education courses for the nursing staff, through measurement of the 

hand washing processes during the hygienization campaign. In this context, the methodologies used 

in educational meetings were: the traditional education and active methodology. These meetings 

were held with eight units of the hospital on screen, during the morning and afternoon. Meetings 

with 180 employees were realized, which allowed the comparison of the employed teaching 

methodologies. In 180 measurements with an ATP waste measuring and fluorescent solution, the 
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result presents that the difference in continuing education is the teaching methodology used 

considering that the success rate of hand washing technique (compliance) is 16.3% and 83.8% of 

non-compliance in the traditional method, and active methodology the compliance rate was 91.3%. 

 

 

Introdução 
A higienização das mãos é um dos pilares da prevenção e controle de infecções decorrentes 

da transmissão cruzada de microrganismos multirresistentes. É uma medida primária importante no 

controle das infecções. 

Os estudos sobre o tema demonstram que se faz necessário o estímulo e a conscientização 

destes profissionais para participarem da educação continuada. Não há adesão por parte dos 

profissionais de saúde a prática da higienização das mãos com técnica adequada e constante. 

Dessa forma, o desafio para os responsáveis pelos processos educativos da instituição está no 

desenvolvimento de metodologia que alcance o envolvimento, ao ponto de se conseguir a adesão 

dos profissionais de saúde. 

Desse modo, apresenta-se a análise do treinamentos pautado na educação de Paulo Freire. A 

eficiência e a eficácia dos cursos de educação continuada para a equipe de enfermagem se faz 

através da aferição dos processos das lavagens das mãos durante a campanha de higienização.  

Nesse contexto, verifica-se que um dos frutos do legado de Paulo Freire, além da sua 

pedagogia é a Educação Popular. Segundo Rosa; Marciano & Rocha (2007, p. 182), a promoção de 

uma “educação conscientizadora”, proporciona ao educando o surgimento e o crescimento da 

capacidade de realizar análise crítica sobre o contexto de sua vida [...].  

Dentre as correntes surgidas na época, Paulo Freire foi o pedagogo que se destacou. A 

proposta da educação popular veio atribuída à sua “Pedagogia Libertadora”. O foco do movimento 

era trazer a realidade vivida fora do processo de ensino para dentro deste processo. É ensinar a 

partir das diferentes experiências vividas. 

Sendo assim, a preocupação da equipe de controle de infecção com relação a qualificação 

dos profissionais de enfermagem fez com que se privilegiasse os pensamentos de Paulo Freire.  

Com isso, apresenta-se o objeto deste trabalho que é a aferição dos processos das lavagens 

das mãos durante a campanha de higienização junto aos profissionais de enfermagem. O problema 

apresentado, a equipe de enfermagem realiza a lavagem das mãos de forma eficiente e eficaz? E, o 

objetivo é discutir a metodologia utilizada nos cursos de educação continuada para a equipe de 

enfermagem, no que refere a higienização das mãos.  

A discussão sobre a metodologia na educação continuada pautada em Paulo Freire, fez com 

que se considerasse o sujeito do processo ensino-aprendizagem como coparticipante da sua 

aprendizagem, sendo o fator principal para se alcançar a meta da qualificação.  
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Métodos 
A educação continuada realizou-se no ano de 2013. O sujeito foi a equipe de enfermagem, 

sendo técnicos de enfermagem e enfermeiros num total de 180 funcionários. O cenário um hospital 

privado do Estado do Rio de Janeiro/ Brasil.  

Este projeto foi formulado pela equipe de controle de infecção de uma cidade do Estado do 

Rio de Janeiro/ Brasil, para a qualificação dos profissionais de enfermagem. 

A educação continuada foi desenvolvida por meio de dois encontros com a mesma equipe 

(180 funcionários), de oito setores do hospital em tela, em dois momentos nos turnos da manhã e 

da tarde.  

Portanto, o que diferencia um momento do outro é o método utilizado para a capacitação. O 

primeiro momento a equipe responsável pela capacitação utilizou a educação tradicional e dividiu a 

enfermagem em 9 (nove) grupos com 20 (vinte) integrantes cada. No segundo utilizou-se a 

metodologia ativa a e formou-se 20 (vinte) grupos com 9 (nove) participantes cada. Nesse 

momento discutiu-se o assunto em rodas temáticas. A realização da técnica da higienização das 

mãos com a participação dos integrantes dos grupos tem em vistas o sujeito ser coparticipante do 

seu aprendizado e o ensino libertador.   

No total foram realizadas 360 (trezentos e sessenta) aferições do processo da higienização 

das mãos, sendo 180 (cento e oitenta) com o ensino tradicional e 180 (cento e oitenta) com o ensino 

baseado em metodologia ativa. Por isso, a comparação entre os processos de aferição ocorreram 

com soluções fluorescente e medidor de resíduos de enzima adenosina trifosfato (ATP). 

O medidor de resíduo de ATP identifica o grau de sujidade das mãos, o que favorece a 

avaliação da técnica da higienização das mãos e permite afirmar que a técnica realizada foi 

adequada ou inadequada. O processo por meio de ATP indica a aferição com a eficiência ou o nível 

de contaminação.  

O aparelho é de fácil manuseio e os resultados são medidos no Luminômetro NG e são 

apresentados em unidades relativas de luz (RLU), que tem como base a medição da quantidade da 

enzima adenosina trifosfato (ATP), fonte de energia presente em células animais, vegetais, 

bacterianas e fúngicas.  

A coleta da amostra e o apontamento do resultado em uma planilha pré- elaborada avalia-se 

os níveis apresentados, se os casos são aceitáveis ou não. Caso seja aceitável, o profissional era 

parabenizado e ganhava um brinde, como álcool gel e bombons. Nos casos insatisfatórios, era 

realizada reorientação sobre a técnica passo a passo, e solicitava-se que o profissional repetisse a 

lavagem das mãos. Com esta reorientação era coletado uma nova amostra e realizado o teste e se no 
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novo teste, o caso for satisfatório, é apresentado a comparação dos resultados, e o profissional 

recebe um brinde simples. 

Outro método de avaliação também foi empregado. Usou-se um aparelho que é uma caixa 

preta com lâmpada específica e solução fluorescente. Os profissionais higienizaram as mãos com a 

solução fluorescente  e depois colocavam as mãos dentro da caixa. A interpretação do resultado é 

realizada com a visualização dos pontos que não foram atingidos adequadamente durante a 

realização da técnica de higienização, que não apresenta luminosidade (brilho). O profissional 

também visualiza o resultado que é sinalizado pelo educador, que mostra os pontos em que não 

houve a fricção adequada das mãos.  

Dessa forma, utilizou-se o ensino tradicional e a metodologia ativa para a capacitação dos 

profissionais ao que se refere a técnica da higienização das mãos.    

 

 

Resultados e discussão 
No gráfico 1 demonstra-se as aferições antes da higienização com orientação da técnica. No 

gráfico 2 as aferições depois da higienização com orientação da técnica e no  

Gráfico 3 o comparativo das técnicas da higienização das mãos. 

Com a apresentação destes gráficos observou-se que a metodologia do ensino tradicional 

utilizada nos cursos de educação continuada para a equipe de enfermagem, no que refere ao 

procedimento higienização das mãos, não atende ao objetivo da educação continuada nem da 

equipe que participa da educação continuada. Pois, os anseios da equipe não são atendidos, no que 

se refere na participação ativa durante os encontros, na ação positiva da produção de conhecimento, 

no resultado  adequado do controle de infecção na instituição, não se minimiza o risco de 

disseminação de micro-organismos e futuras infecções, conforme o gráfico 1.  

 
Gráfico 1 - aferições antes da higienização com orientação da técnica 
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Os achados mostraram que os profissionais desenvolveram a técnica adequada após 

orientação pontual e individual, com a apresentação dos resultados aferidos com a própria equipe, e 

demonstração do procedimento adequado, que se faz pela pedagogia libertadora, conforme gráfico 

2. 
Gráfico 2 - aferições depois da higienização com orientação da técnica

 
Foi possível verificar, que a metodologia de ensino utilizada na campanha de higienização 

das mãos, através de práticas educativas. Assim, a educação continuada com aplicabilidade das 

metodologias ativas passa a ser meio favorável para o cuidado a enfermagem eficaz e eficiente no 

controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, através de medidas importantes e 

benéficas para o paciente, conforme gráfico 3.    
Gráfico 3 - Comparativo das técnica da higienização das mãos 

 
Assim, metodologia de ensino que envolve a equipe de enfermagem, o que torna a educação 

continuada atraente com resultados positivos para controle de infecção hospitalar e segurança do 

paciente. 
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Conclusão 
O presente estudo mostrou que a metodologia de ensino nas práticas educativas nas 

instituições de saúde, no que tange as medidas de prevenção de infecções relacionadas à assistência 

à saúde e a técnica adequada de higienização das mãos apresentaram resultados significativos 

quando utilizada a pedagogia libertadora.  
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