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COMO HIGIENIZAR AS MÃOS?COMO HIGIENIZAR AS MÃOS?

PASSOS:

a) Abrir a torneira e molhar as mãos;

b) Aplique na palma da mão quantidade

suficiente de sabonete líquido;

c) Ensaboar todas as superfícies das mãos,

friccionando-as; não esquecer as pontas dos

dedos, o dorso, interdígitos e punhos;

d) Enxágüe as mãos, retirando os resíduos de

sabonete. Evite contato direto das mãos

ensaboadas com a torneira.

e) Em seguida seque as mãos com papel

toalha descartável

OS MESMOS PASSOS DEVEM SER SEGUIDOS

QUANDO SE UTILIZA SOLUÇÕES

ANTISSÉPTICAS



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA

Higienização das mãos: intensificar a

higiene das mãos com preparações

alcoólicas à 70%; ou lavar as mãos com água

e sabonete líquido.

Uso de EPIs: utilizar os EPIs (aventais,

luvas, máscara, gorros, etc de acordo com o

procedimento a ser realizado). Consultar o

manual de precauções e isolamento no site
www.hu.ufsc.br/estrutura/comissões/ccih/rotinas).

Precaução padrão e baseadas em

transmissão: devem ser instituídas a todos

os pacientes de acordo com o quadro clinico

e epidemiológico.

Cuidados gerais:

☺Manter os cabelos presos;

☺Não usar adornos que possam interferir na

higienização das mãos (anéis, pulseiras e

relógios) ou colares e cachecóis que possam

cair sobre o paciente;

☺Não sentar no leito do paciente;

☺Não se alimentar em locais inapropriados

ou trazer alimentos e bebidas para os postos

de trabalho (área de prescrição, postos de

enfermagem, sala cirúrgica, etc) Alimentos e

bebidas devem ser consumidos nas copas e

os restos devem ser desprezados;

☺ ROUPAS DE USO RESTRITO SÃO DE USO

EXCLUSIVO ÀQUELA ÁREA.

ATENÇÃO: NA UTI ADULTO A ASSISTÊNCIA

DEVERÁ SER PRESTADA A TODOS OS

PACIENTES UTILIZANDO-SE PRECAUÇÃO

PADRÃO ACRESCIDA DE CONTATO.

MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE 

DISSEMINAÇÃO DE BACTÉRIAS 

MULTIRRESISTENTES

☺Identificar/sinalizar adequadamente os

pacientes infectados/colonizados;

☺ A IDENTIFICAÇÃO DO CASO DEVE

CONSTAR NO PRONTUÁRIO;

☺ Utilizar os equipamentos de proteção

individual (EPIs) de acordo com as

orientações do SCIH;

☺Evitar manter excesso de materiais de

consumo como caixas de luvas, cateteres de

aspiração, etc, ao lado do leito do paciente;

☺Não trocar insumos/objetos entre

pacientes; higienizar estetoscópios,

termômetros, glicosímetro, etc;

-☺Não colocar objetos como prontuário

sobre cama, criado mudo e mesas de apoio

do paciente;

☺ Higienizar com álcool 70% ou outro

antisséptico padronizado pelo SCIH, os

monitores e bombas (equipamentos médico

hospitalares) ao final de cada plantão;

☺Prescrever banho diário com clorexidina

degermante 4% para todos os pacientes

colonizados ou infectados por bactérias

multirresistentes; na UTI o banho é para

todos os pacientes.

☺Recomendamos o ISOLAMENTO

(quartos individuais) para pacientes

colonizados/infectados por enterobactérias

resistentes a carbapenêmicos tipo KPC,

NDM e aqueles com bactérias

multirresistentes com secreções incontidas,

como secreção traqueal (em

traqueostomizados), feridas e diarréia. Nas

demais situações manter em PRECAUÇÃO

DE CONTATO (consultar SCIH).

CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS

☺ Preencher corretamente o formulário de

solicitação de antimicrobianos.

☺ As solicitações de antimicrobianos não

devem ultrapassar 07 (sete) dias;

☺ Coletar culturas (sempre que possível) antes

do inicio de antimicrobianos;

☺Descalonar o antimicrobiano sempre que

possível.

☺Prescrever antimicrobianos de acordo com

farmacocinética/dinâmica;

☺ Interromper o uso de antimicrobianos

quando desnecessário.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕESMEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES

☺ Realizar procedimentos invasivos (cateter

central, sonda vesical, etc) apenas se

necessário e retirar tão logo quanto possível;

☺ Manter os cuidados com procedimentos

invasivos de acordo com as normas

estabelecidas;

☺ Inserir cateter venoso central com barreira

máxima;

☺ Acessar o sistema de venopunção apenas

após antissepsia local;

☺ Não realizar procedimentos cirúrgicos em

locais inadequados;

☺ Imunizar os pacientes e profissionais da

saúde contra as doenças imunopreveníveis;


