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Foco no 

Clima de Segurança Institucional

como elemento-chave para demonstrar a 

importância e melhorar a higiene das mãos 

nos Cuidados de Saúde



CONCEITOS-CHAVE E
MATERIAIS 

PROMOCIONAIS
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Clima/Cultura de Segurança
Um elemento da Estratégia Multimodal da OMS 
para Melhoria da Higienização das Mãos (MMIS)

4

VÍDEO DA MMIS DA OMS

https://www.youtube.com/watch?v=pcKBIltlE3c

https://www.who.int/publications/i/item/9789240025882

https://www.youtube.com/watch?v=pcKBIltlE3c
https://www.who.int/publications/i/item/9789240025882


CAMPANHA da OMS 2022
(SOCO)

Reconhecer que os profissionais a todos

os níveis devem trabalhar em conjunto

para influenciar a cultura/clima de

Segurança, através do conhecimento e

cumprimento da higiene das mãos, de

modo a atingirmos o objetivo comum de

segurança e qualidade nas Instituições (a

HM é um indicador de qualidade)
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O tema deste ano para o Dia Mundial da Higiene das Mãos, 5 de Maio de 2022, foca-se em reconhecer

que TODOS podemos contribuir para o clima ou cultura de segurança e qualidade de uma Instituição

através da higiene das nossas mãos, mas também, que uma forte cultura de qualidade e segurança,

incentivará as pessoas a higienizar as mãos nos momentos certos e com os produtos certos.

Quando o "clima ou cultura de qualidade e segurança" de uma unidade de saúde valoriza a higiene das

mãos e a prevenção e controlo de infeções e resistências aos antimicrobianos (PCI-RAM), isto contribui

para que, tanto os doentes, como os profissionais de saúde se sintam protegidos e cuidados.

Para que seja priorizada a higiene das mãos nas unidades de saúde, as pessoas a todos os níveis

precisam de acreditar na importância da higiene das mãos e do programa de PCI-RAM que salvam

vidas, devendo atuar como fatores-chave para que se alcancem comportamentos e atitudes apropriadas.

Por outras palavras, os profissionais de saúde a todos os níveis e as pessoas que acedem aos

serviços de saúde, devem JUNTAR-SE para garantir os recursos necessários à higiene das mãos.

Os profissionais de saúde a todos os níveis e as pessoas que acedem aos serviços de saúde

devem unir-se à volta do Lema: “Mãos Limpas, Salvam Vidas”.

Unindo-nos, trabalhando juntos na promoção da higiene das mãos, podemos alcançar Cuidados de

Saúde com elevada qualidade e com maior segurança, em qualquer Unidade de Saúde.
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JUNTOS PELA SEGURANÇA: Higienize as suas mãos                           

Qual a importância?



Um clima/cultura de segurança significa:

A criação de um ambiente organizacional que promova a adesão em

massa à higiene das mãos para garantir a segurança dos doentes e

profissionais de saúde.

 Ao nível institucional, deve traduzir-se na alocação de recursos para

promoção de programas de higiene das mãos e criação de

mensagens expressas de apoio à higiene das mãos por parte dos

líderes nas Instituições, estabelecendo pontos de referência ou

objetivos, e promovendo os “campeões da higiene das mãos”.

 Ao nível individual, o objetivo é garantir que os profissionais de saúde

priorizem a higiene das mãos, refletindo no compromisso de não

causar dano ao doente.

Promover a higiene das mãos em parceria com os doentes e as

organizações, pode auxiliar igualmente na promoção de um ambiente de

segurança do doente, mas este processo deve ser realizado com cuidado e

em estreita articulação com as principais partes interessadas no processo,

incluindo os profissionais de saúde, utentes e seus representantes.



28/02/2022 8

Dia Mundial da Higiene das Mãos 2022

Slogan e Imagem Principal

JUNTOS PELA SEGURANÇA

HIGIENIZE
- AS SUAS –

MÃOS
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CALLS for Action - Chamadas à ação: Fevereiro 2022

Utilize a abordagem de “agradecimento” às pessoas como forma de as envolver

positivamente

Profissionais de Saúde: Obrigado, por liderarem pelo exemplo e encorajarem os outros a
higienizar as mãos

Profissionais das Estruturas PPCIRA: Obrigado, por envolverem os profissionais de saúde

nas novas iniciativas de higienização das mãos

Profissionais de Qualidade e segurança: Obrigado, por trabalharem com os colegas da

área da prevenção de infeções, na promoção de ações de melhoria da higiene das mãos

Gestores das Instituições – Obrigado, por promoverem a cultura de qualidade e segurança
de modo a assegurar os meios de higienização das mãos

Decisores políticos e legislativos: Obrigado, por priorizarem os recursos, a formação e os
programas referentes à higiene das mãos

Utentes do Sistema Nacional de Saúde: Obrigado, por se envolverem nas campanhas e

atividades locais de promoção da higiene das mãos

28/02/2022 – título da apresentação 10
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Gestores das Unidades de Saúde

Profissionais de Saúde
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Líderes de Qualidade e Segurança

Profissionais das Estruturas PPCIRA
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Decisores Políticos e Legisladores

Utentes do Sistema Nacional de Saúde
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Uma variedade de materiais 
promocionais para download



28/02/2022 | Title of the presentation 15



28/02/2022 | Title of the presentation 16

JUNTOS PELA 
SEGURANÇA

HIGIENIZE
- AS SUAS –

MÃOS



5 Maio 2022 – outros materiais 

Como adaptar um poster

Pequeno vídeo animado

’Flags’

P&R sobre qualidade, segurança e HH

Newsletter

Vídeo promocional (Prof Pittet)

Lançamento of advocacy slidset

Editoriais de jornais

#HandHygiene

https://www.who.int/campaigns/world-hand-

hygiene-day/2022

https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2022


Portugal

Países com Unidades de Saúde registadas na Campanha global da OMS 
“SALVE-VIDAS: Higienize as suas mãos”



MATERIAIS TÉCNICOS
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Tips for patients to participate in hand hygiene improvement

Tips for implementing a patient participation programme

Information for patients and consumers - hand hygiene and antimicrobial resistance 

Template letter to advocate hand hygiene to managers (revised August 2009)

Template letter to communicate hand hygiene initiatives to managers (revised August 2009)

Guidance on engaging patients and patient organizations in hand hygiene initiatives 

Sustaining Improvement – Additional Activities for Consideration by Health-Care Facilities 

HH Self-Assessment Framework

WHO MMIS SHORT VIDEO

Promoção do vídeo de 2021 sobre liderança do POPS https://youtu.be/kO-hPrIyan4
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Materiais da HM da OMS que apoiam
o clima/cultura de segurança

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/patient-safety/pfps/tips-for-patients.pdf?sfvrsn=37b516ec_9
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/patient-safety/pfps/tips-for-patient-participation.pdf?sfvrsn=46669ac_9
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/clean-hands-2014/patient-tips.pdf?sfvrsn=2710ca60_3
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/ipc/hh-institutional-safety-climate/template_letter_to_advocate.pdf?sfvrsn=ca00baf1_3
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/ipc/hh-institutional-safety-climate/template_letter_to_communicate.pdf?sfvrsn=e3b5aec3_3
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/ipc/hh-institutional-safety-climate/guidance_organizations.doc?sfvrsn=82589fdc_3
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/infection-prevention-and-control/hand-hygiene/tools/sustaining-improvement.pdf?sfvrsn=88471eee_10&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/hand-hygiene/monitoring/hhsa-framework-october-2010.pdf?sfvrsn=41ba0450_6
https://www.youtube.com/watch?v=pcKBIltlE3c
https://youtu.be/kO-hPrIyan4


DIVULGUE OS ESTUDOS
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https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00618-6

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00809-4

Implementação da higiene das mãos nas unidades de saúde: Resultados 
do estudo de autoavaliação da higiene das mãos-estudo global 2019 

O primeiro estudo de investigação global da OMS sobre prevenção e controlo de
infeções nas Unidades de Saúde

Marlieke E A de Kraker*, Ermira Tartari*, Sara Tomczyk, Anthony Twyman, Laurent C Francioli, Alessandro Cassin, Benedetta Allegranzi, 
Didier Pittet

Sara Tomczyk*, Anthony Twyman, Marlieke E A de Kraker*, Ana Paula Coutinho Rehse, Ermira Tartari, João Paulo Toledo, Alessandro Cassin,
Didier Pittet, Benedetta Allegranzi 

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00618-6
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00809-4
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Pontuação média geral: 350, IQR 248 – 430 (nível intermédio)

Resultados do Clima de Segurança Institucional: 55 (35-75)

HHSAF 2019: Resultados por Componentes

* Box-whisker plot displays median, interquartile range and range of each score

E1 E2 E3 E4 E5



HHSAF 2019: Resultados por Componente e nível de Rendimento 

(Banco Mundial)

* O gráfico box-whisker mostra a mediana, intervalo interquartil e intervalo de cada 
pontuação/score

E1 E2 E3E4 E5
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Rendimento:
Baixo

Médio-baixo
Médio-alto

Alto/Elevado
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https://www.who.int/teams/integrate

d-health- services/infection-

prevention-control/hand-

hygiene/monitoring-tools/

https://www.who.int/teams/integrated-health-services/infection-prevention-control/hand-hygiene/monitoring-tools/
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https://www.who.int/teams/integrate

d-health- services/infection-

prevention-control/hand-

hygiene/monitoring-tools/

https://www.who.int/teams/integrated-health-services/infection-prevention-control/hand-hygiene/monitoring-tools/
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https://www.who.int/teams/integrate

d-health- services/infection-

prevention-control/hand-

hygiene/monitoring-tools/

https://www.who.int/teams/integrated-health-services/infection-prevention-control/hand-hygiene/monitoring-tools/


https://www.who.int/teams/integrated-health-services/infection-prevention-control

Considerações sobre os Recursos para a Higiene eficaz das Mãos nos 

pontos de atendimento/prestação de cuidados

Publicado a 5 Maio 2021

https://www.who.int/teams/integrated-health-services/infection-prevention-control
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Promoção de materiais adicionais 

disponibilizados mais recentemente



• A higiene das mãos no local de atendimento ainda é fundamental em todos os ambientes de

cuidados de saúde, para prevenir uma série de infeções e abordar as IACS e RAM* evitáveis. A

cultura predominante afeta os resultados do doente (infeção); isso já está bem claro.

• Uma cultura é alterada quando se consegue realizar um trabalho real de acordo com uma (nova)

estratégia ou objetivo, incluindo, por exemplo:

• Modelagem de papéis (compromisso visível com) as práticas corretas, exibindo o conhecimento e

as atitudes corretas (tanto para a HM quanto para seu impacto na redução de infeções); evidente

em todos os ambientes de cuidados de saúde

• Compromisso com o orçamento/recursos necessários, inclusive para as SABA no ponto de

atendimento; esta é uma ação demonstrável para a viabilidade da higiene das mãos nos

momentos certos

• Codesenvolvimento de esforços de melhoria para capacitação e promoção da responsabilização

individual - isso também demonstra liderança (a todos os níveis)

• Alguns grupos de doentes permanecem particularmente vulneráveis - as ações para prevenir a

infeção no MCH são fundamentais

• As principais áreas de investigação para melhoria da higiene das mãos permanecem

Principais Factos e Elementos 
para o Dia 5 Maio de 2022



1. First WHO Global IPC Report

2. Short document/Key messages including

a) Systematic review on safety climate to improve HH

(Imperial College London/WHO)

b) HH research agenda: priorities related to safety  

climate (a Delphi process and on-going TAG meetings)

1. Package comprising existing safety climate tools that  

support hand hygiene improvement

2. Stories about ABHR production around the world

3. Products from WHO quality and safety teams
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Novos materiais técnicos



ECHO webinar - 5 maio!

Promoção da Higiene das Mãos no contexto da Qualidade e

Segurança – lançamento de um “heat map“-“mapa

animado”, com histórias locais

Como manter o envolvimento: sugestões para os

Profissionais de Saúde:

•Hand hygiene virtual (or face to face) café (Higiene das mãos - Café virtual 

(ou presencial)

• Hand hygiene ‘word of the day’ activities (Atividades de higiene 

das mãos ‘palavra do dia’)
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Eventos propostos pela OMS 
para o Dia 5 de maio de 2022
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