
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM 

USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VENDA NOVA 

 

Dia 5 de maio é o Dia Mundial de Higienização das Mãos. O hábito previne e 

reduz infecções, promovendo a segurança de pacientes, profissionais e demais 

usuários dos serviços de saúde. O Programa de Educação pelo Trabalho em 

Saúde (PET-Saúde) está presente na Unidade Básica de Saúde de Venda 

Nova (UBS-Venda Nova) e alunos participantes atuam em um projeto voltado 

para melhoria das condições de biossegurança do local. O projeto de 

biossegurança ainda está em andamento, mas no seu decorrer foi observada a 

importância da melhor conscientização e lavagem adequada das mãos. A partir 

de tal informação surgiu a ideia de realizar uma ação de demonstração de 

higienização das mãos com os usuários da Unidade Básica de Saúde de 

Venda Nova. Aproveitando o Dia Mundial de Higienização das Mãos, foi 

proposta uma ação para destacar a importância do ato. A ação foi realizada no 

dia 21 de maio de 2013. A unidade se encontrava em período de greve de 

alguns funcionários, então não havia grande número de usuários no dia 

selecionado. As alunas de graduação, da Universidade Federal de Minas 

Gerais, Raquel Cristina de Camargos (Terapia Ocupacional) e Fabiane 

Sorrentino (Fisioterapia) estavam acompanhadas pelos preceptores Daniel 

Mendes (dentista do centro de saúde) e Deise Casula (psicóloga do centro de 

saúde) junto à voluntária Mayan Barcelos (estudante na área da saúde). Foi 

utilizado o procedimento: “Higienização simples das mãos com água e 

sabonete”, com duração de 40 a 60 segundos, com 30 usuários do Centro de 

Saúde Venda Nova, em local próprio para lavagem das mãos, na recepção do 

mesmo. Foram utilizados sabonete líquido, preparação alcoólica apropriada 

para as mãos e toalhas de papel. Como estímulo/premiação, foram distribuídas 

amostras de sabonetes, balas e balões para os participantes após a 

higienização das mãos. Inicialmente as pessoas eram convidadas a mostrar 

como lavavam suas mãos; em seguida, caso a higienização não tivesse sido  

adequada, eram instruídas sobre a forma correta do procedimento. Também 

foram utilizados cartazes ilustrativos e explicativos sobre esse procedimento, 

além da distribuição de panfletos que orientavam sobre a importância da 

higienização das mãos como forma de evitar a propagação do vírus H1N1. Ao 

final do processo, as pessoas respondiam "Sim" ou "Não" à questão: "Você 



acha que aprendeu mais sobre como realizar a higienização correta das 

mãos?" Trinta pessoas, de faixas etárias diversas, participaram da higienização 

das mãos, respondendo à questão proposta ao final do processo. 100% das 

mesmas responderam "Sim", informando que aprenderam mais sobre a forma 

correta de lavar as mãos. A grande parte delas demonstrou interesse e 

surpresa ao descobrir que não sabiam higienizar as mãos adequadamente. A 

aplicação prática da técnica de "Higienização das Mãos" aos usuários do 

Centro de Saúde Venda Nova foi um momento de aprendizado tanto para os 

estudantes e envolvidos do PET-Saúde quanto para os próprios usuários. Além 

disso, proporcionou às alunas da UFMG a possibilidade de contribuir para a 

melhoria das condições de biossegurança da unidade e da saúde daquela 

população.  

 

 

As alunas Fabiane e Raquel convidando para a ação e distribuindo panfletos informativos. 



 

Orientando sobre a maneira adequada de realizar a higienização. 

 

Usuária demonstrando como realiza o procedimento no seu dia a dia. 



 

Alguns participantes da ação. 


