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RESUMO 
 
 

A PRÁTICA DO PREPARO DA PELE DA EQUIPE CIRÚRGICA (ESCOVAÇÃO DAS MÃOS) E 
O USO DE ANTI-SÉPTICO APÓS A ESCOVAÇÃO Mirielle Alves dos Santos Ramos- Discente 
do Departamento de Enfermagem e Nutrição UNITAU ProfªDrª Adriana GiuntaCavaglieri – 
Orientadora- Professora Assistente III do Departamento de Enfermagem e Nutrição – UNITAU 
Introdução:O preparo da pele do cirurgiãoé uma das medidas de prevenção de Infecção 
Hospitalar (IH), em especial da Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC), nos hospitais que existem 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) atuante, estabelecem protocolos de 
medidas de prevenção hospitalar, com intuito de diminuir as infecções relacionadas 
aassistência de saúde (IRAS). Uma delas é anti-sepsia das mãos, também nomeada 
escovação das mãos que objetiva a retirada de sujeira e detritos, remoção substancial ou 
eliminação da flora transitória e redução parcial da flora residente.Em testes de biologia 
molecular, às falhas no preparo da pele da equipe cirúrgicatem sido correlacionadacom as ISC, 
causando inclusive surtos.Objetivo:Levantar e observar juntoà equipe cirúrgica como é feito o 
preparo da pele do cirurgião (escovação das mãos) antes do ato cirúrgico.Método:Estudo 
descritivo, exploratório, transversal, realizado dentro da unidade de centro-cirúrgico com a 
equipe de cirurgiões de cirurgias eletivas. Não fizeram parte dessa amostra os cirurgiões que 
entraram em cirurgias de urgência. Foi escolhido um dia de maior movimento cirúrgico e 
aplicado o questionário paraa equipe antes da técnica ser realizada e após foi observado pela 
pesquisadora como foi feita essa prática, anotada a execução e o tempo que os mesmos 
levaram para desenvolver. O referido projeto foi aprovado pelo CEP UNITAU n°712.688. 
Resultados: participaram do estudo 15 cirurgiões, desses 93,3% eram do sexo masculino, com 
faixa etária de 20-30 anos em 46,6%; 60% eram da especialidade de ortopedia assim como 
essa mesma porcentagem tinham de 1-5 anos de formação. Quanto à realização da técnica da 
escovação, verificou-se que não há uma padronização, pois, 53,3% iniciaram pela palma das 
mãos, em segundo 46,6% dorso das mãos, em terceiro40% interdígitos,quarto as unhas com 
40% e quinto os braços com 66,6%, mostrando com isso uma diversificação no 
desenvolvimento do procedimento. Todos adotam o método de contagem de tempo para 
escovação; 40% disseram fazer em 05 minutos. Assim como todos tem a preferencia de usar 
escovas com presença de anti-séptico por ser mais prática para a técnica. O anti-séptico 
adotado por todos é a clorexidine e justificaram por ter melhor atividade antimicrobiana; 53,3% 
referiram fazer aplicação tópica com anti-sépticos depois da escovação; 40% disseram que 
usam álcool para esse fim. Com relação a protocolos estabelecidos pela instituição, pela CCIH, 
60% relataram não conhecer; 53,3% informaram que fazem a técnica que aprenderam em 
cursos e na residência médica. Quanto à observação da execução da técnica a maioria iniciou 
pelas mãos, seguidos dos interdígitos, unhas e braços, condizentes com as respostas 
apresentadas, porém o tempo de execução variou de 1,60 segundos a 7,17 segundos. 
Conclusão: o estudo mostra que a equipe cirúrgica necessita de um acompanhamento e 
treinamento quanto ao desenvolvimento da técnica, assim como respeitar o tempo preconizado 
pela literatura de 5 minutos e conhecer o protocolo da instituiçãoda CCIH, entendendo que 
essa técnica é considerada importante na prevenção das ISC. Palavras-chaves: preparo da 
pele da equipe; infecção de sítio cirúrgico; anti-sépticos.  


