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RESUMO 

 

MENEGUETI, MAYRA GONÇALVES. Solução alcoólica para higiene das mãos 
com diferentes concentrações de glicerol: avaliação da tolerância e adesão por 
profissionais de saúde em terapia intensiva. 2018. Tese (Doutorado) – Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são consideradas um 
grande problema para a segurança do paciente e sua vigilância e prevenção devem 
ser prioridade. A higiene de mãos é a medida mais importante para prevenção de 
IRAS. O uso do álcool gel é o método mais simples e mais eficaz para se evitar 
IRAS apesar de muitas vezes ocasionar perda da integridade da pele. Neste estudo 
composto por profissionais de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, os 
participantes foram convidados a utilizar 4 formulações alcoólicas (A, B, C e D) com 
diferentes concentrações de glicerol para a higiene de mãos durante os turnos de 
trabalho. A formulação A continha etanol a 80% (vol / vol) e glicerol 1,45% (V / V), a 
solução B etanol a 80% (vol / vol) e glicerol 0,75% (V/V), a formulação C etanol a 
80% (vol / vol) e glicerol 0,50% (V / V) e a formulação D apenas etanol a 80% (vol / 
vol), todas preparadas pelo departamento de farmácia do hospital, único a saber o 
conteúdo de cada um dos frascos entregues em cada fase do estudo. Para a 
avaliação da tolerância da pele, realizou-se uma avaliação visual e objetiva da 
integridade da pele das mãos dos participantes, que efetuaram também uma auto 
avaliação dessa condição após pelo menos sete dias de uso de cada uma das 
formulações testadas. Para mensuração da adesão à prática de higiene de mãos 
observou-se em todas às fases do estudo por observação direta a realização desta 
prática. Dos 45 participantes potencialmente elegíveis, cinco não completaram todas 
as fases do estudo devido à interrupção do trabalho na UTI. Quanto à avaliação da 
pele as variáveis fissura e escamosidade foram mais frequentes quando os 
participantes usaram a formulação sem glicerol, mas não variaram entre as outras 
três formulações. A média das diferenças de adesão entre as fases 1,45% versus 
0,75%; 1,45% versus 0,50% e 1,45% versus 0, foram respectivamente 9,71%; 
5,86% e 6,82%. Esses dados sugerem que a adesão à higiene de mãos foi superior 
na fase glicerol 1,45% comparada com as demais fases, sem, entretanto, nenhuma 
média ter sido superior a 10%. A fase glicerol 0,50% obteve a menor diferença em 
relação à concentração padrão. Considerando estes achados, concluímos que a 
formulação alcoólica com glicerol a 0,50% poderia ser passível de utilização na 
prática clínica, podendo a mesma ser testada em diferentes instituições de saúde.   
 
Palavras-chave: Higiene de mãos; Solução alcóolica; Infecção relacionada à 
assistência à saúde; Glicerol; Adesão à higiene de mãos. 

 

  



ABSTRACT 

 

MENEGUETI, MAYRA GONÇALVES. Alcoholic solution for hand hygiene with 
different concentrations of glycerol: evaluation of tolerance and compliance by 
health professionals in intensive care. 2018. PhD Degree – University of São 
Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing, Ribeirão Preto, 2018. 
 
Healthcare-associated infections (HAI) are a major problem for patient health and 
safety, and their prevention must be a high priority. Hand hygiene is the most 
important preventive measure against HAI. The use of alcohol gel is the simplest and 
most effective method to avoid HAI although it often causes loss of skin integrity. In 
this study, the participants were assigned to use one of four formulations of an 
alcohol gel (A, B, C and D with different concentrations of glycerol) for hand hygiene 
during work shifts. The study was carried out in four phases, in each one the 
alcoholic formulation with a specific concentration of glycerol was used. The 
formulations were tested sequentially, in random order. Formulation A contained 80% 
(vol / vol) ethanol and 1.45% (V / V) glycerol, formulation B ethanol 80% (vol / vol) 
and glycerol 0.75% (V / V), formulation C ethanol at 80% (vol / vol) and glycerol 
0.50% (V / V) and formulation D was made up of just 80% ethanol (vol / vol). All the 
gels were prepared by the hospital's pharmacists, who were the only ones to know 
the contents of the gel-containing bottles. To assess skin tolerance, a visual and 
objective assessment of the skin integrity of the participants' hands was performed, 
which also performed a self-assessment of this condition after at least seven days of 
use of each of the formulations tested. Compliance with hand-hygiene practices was 
monitored and measured throughout the study by the direct observation of the 
researcher. There were 45 participants eligible for the study.  Five, however, were 
not able to complete all phases of the study due to the discontinuation of their 
working in the ICU. Regarding skin evaluation, the variables fissure and scaliness 
were more frequent when the participants used the formulation without glycerol but 
their frequency did not vary with the other three formulations. The mean of 
compliance differences between the phases was 1.45% versus 0.75%; 1.45% versus 
0.50% and 1.45% versus 0, were respectively 9.71%; 5.86% and 6.82%. These data 
suggest that compliance to hand hygiene was superior in the glycerol phase, 1.45% 
compared to the other phases, but no average was greater than 10%. The 0.50% 
glycerol phase had the smallest difference from the standard. According to these 
findings, we concluded that the alcoholic formulation with 0.50% glycerol might be 
used in clinical practice and could be tested in other hospitals. 
 
Keywords: Hand hygiene; Alcoholic solution; Healthcare-associated infections; 
Glycerol; Compliance to hand hygiene. 

 

 

 

  



RESUMEN 

 

MENEGUETI, MAYRA GONÇALVES. Solución alcohólica para higiene de las 
manos con diferentes concentraciones de glicerol: evaluación de la tolerancia y 
adhesión por profesionales de la salud en terapia intensiva. 2018. Tesis de 
Doctorado – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2018. 
 
Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) se consideran un gran 
problema para la seguridad del paciente y su vigilancia y prevención deben ser 
prioritarias. La higiene de manos es la medida más importante para la prevención de 
IRAS. El uso del alcohol gel es el método más simple y más eficaz para evitar la IRAS 
a pesar de ocasionalmente la pérdida de la integridad de la piel. En este estudio 
compuesto por profesionales de una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) adulto, los 
participantes fueron invitados a utilizar 4 formulaciones alcohólicas (A, B, C y D) con 
diferentes concentraciones de glicerol para la higiene de manos durante los turnos de 
trabajo. La formulación A contenía etanol al 80% (vol / vol) y glicerol 1,45% (V / V), la 
solución B etanol al 80% (vol / vol) y el glicerol 0,75% (V / V) (V / V) y la formulación D 
sólo etanol al 80% (vol / vol), todas preparadas por el departamento de farmacia del 
hospital, único a saber el etanol, el 80% (vol / vol) y el glicerol 0,50% (V / V) el 
contenido de cada uno de los frascos entregados en cada fase del estudio. Para la 
evaluación de la tolerancia de la piel, se realizó una evaluación visual y objetiva de la 
integridad de la piel de las manos de los participantes, que efectuaron también una 
auto evaluación de esa condición después de al menos siete días de uso de cada una 
de las formulaciones probadas. Para medir la adhesión a la práctica de higiene de 
manos se observó en todas las fases del estudio por observación directa la realización 
de esta práctica. De los 45 participantes potencialmente elegibles, cinco no 
completaron todas las fases del estudio debido a la interrupción del trabajo en la UTI. 
En cuanto a la evaluación de la piel las variables fisura y escamosidad fueron más 
frecuentes cuando los participantes usaron la formulación sin glicerol, pero no variaron 
entre las otras tres formulaciones. La media de las diferencias de adhesión entre las 
fases del 1,45% frente al 0,75%; El 1,45% frente al 0,50% y el 1,45% frente a 0, 
respectivamente, el 9,71%; 5,86% y 6,82%. Estos datos sugieren que la adhesión a la 
higiene de manos fue superior en la fase glicerol 1,45% comparada con las demás 
fases, sin, sin embargo, ninguna media fue superior al 10%. La fase glicerol 0,50% 
obtuvo la menor diferencia en relación a la concentración estándar. Considerando 
estos hallazgos, concluimos que la formulación alcohólica con glicerol al 0,50% podría 
ser susceptible de utilización en la práctica clínica, pudiendo la misma ser probada en 
diferentes instituciones de salud. 
 
Palabras Clave: Higiene de manos; Solución alcóolica; Infección relacionada con la 
asistencia sanitaria; glicerol; Adhesión a la higiene de manos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são consideradas um 

grande problema para a segurança do paciente e sua vigilância e prevenção devem 

ser prioridade para as instituições empenhadas em prestar cuidados de saúde mais 

seguros (WHO, 2009). Além disso, geram um aumento das taxas de morbidade, 

mortalidade e tempo de permanência no hospital e, consequentemente dos custos 

da internação (DALBEN, et al., 2013). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu um estudo da 

prevalência de IRAS em 14 países, no período de 1983 a 1985, e estimou uma taxa 

de 8,7%, variando de 3 a 21% (OMS/OPAS, 2001). 

Estimativas dos países desenvolvidos indicam que pelo menos 5% dos 

pacientes admitidos em hospitais contrai uma IRAS (WHO, 2008). 

Nos Estados Unidos da América (EUA), estima-se que aproximadamente 4,5 

a 5,7 milhões de dólares sejam gastos anualmente para o tratamento das infecções 

relacionadas à assistência à saúde, sendo, em média, dois milhões de casos e 80 

mil mortes por ano (WHO, 2011). 

O Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças (European Centre for 

Disease Prevention and Control - ECDC) demonstrou que anualmente quatro 

milhões de pessoas adquirem IRAS, ocasionando 37000 mortes, levando ao custo 

estimado de sete bilhões de euros (EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE 

PREVENTION AND CONTROL, 2008). 

A prevalência de pelo menos uma Infecção relacionada à assistência à saúde 

em pacientes hospitalizados foi de 6,0%, variando de 2,3% a 10,8% em 2012. O 

número anual de pacientes com pelo menos um episódio de infecção em hospitais 

europeus de cuidados agudos foi estimado em 3,2 milhões (1,9 a 5,2 milhões). De 

um total de 15000 infecções relatadas, as mais frequentes foram infecções do trato 

respiratório (pneumonia e trato respiratório inferior, 19,4% e 4,1%, respectivamente), 

infecções do sítio cirúrgico (19,6%), infecções do trato urinário (19,0%) e infecções 

da corrente sanguínea (10,7%) (ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL REPORT, 2013). 

No Brasil, um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, entre maio e 

agosto de 1994, avaliou 8.624 pacientes com mais de 24 horas de internação, e 

encontrou taxa de prevalência de 15,5% de IRAS, sendo a taxa média de 18,4% nos 

hospitais públicos e 10% nos privados (BRASIL, 1995). 
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A taxa de IRAS é ainda mais elevada em pacientes de alto risco tais como 

aqueles internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), variando de 9,7 a 

31,8% na Europa (VINCENT, et al., 1995) e 9 a 37% nos EUA, com taxas brutas de 

mortalidade entre 12% a 80% (VINCENT, 2003).  

Em 2011, 14 países reportaram dados de 1088 UTI de 918 hospitais sendo 

identificados 10776 episódios de pneumonia e 5310 episódios de infecções da 

corrente sanguínea (ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL REPORT, 2013).  

Estudo prospectivo foi realizado em 34 UTI de 10 instituições de saúde 

públicas e privadas de Bogotá, das quais 61,8% corresponderam a UTI para adultos, 

e as demais UTI pediátrica e neonatal. Um total de 523 casos de infecções 

associadas a dispositivos foram notificadas em nove meses de estudo, 107.969 dias 

de dispositivo e 89.195 pacientes-dia. A principal infecção foi de corrente sanguínea 

associada à cateter (45,7%), seguida das infecções do trato urinário associada à 

cateter urinário (28,9%) e pneumonias associadas à ventilação mecânica (25,4%) 

(VILLALOBOS, et al., 2011). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no Brasil, ao avaliar as 

notificações de aproximadamente 1300 UTI brasileiras para adultos em 2016 

identificou uma taxa média de Infecção de corrente sanguínea associada à cateter 

central de 4,6 episódios por 1000 cateteres dia; 13,6 episódios de pneumonia 

associada à ventilação mecânica por 1000 ventilados dia e 5,1 episódios de Infecção 

do trato urinário associada à sonda vesical por mil sondas dia (ANVISA, 2016). 

A ANVISA ao investigar os dados notificados por hospitais brasileiros quanto 

a infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter venoso central em UTI 

identificou no percentil 50 uma densidade de incidência de 4,2 episódios por mil 

cateteres dia (ANVISA, 2012). 

Dados reportados por comissões de controle de infecção hospitalar ao 

sistema de Vigilância das Infecções Hospitalares do Estado de São Paulo nos anos 

de 2004 a 2009 de 341 UTI adulto revelam uma densidade de incidência de 

infecções elevada, sendo que no percentil 50 as taxas foram: pneumonia associada 

à ventilação mecânica, 16,32 episódios por 1000 ventilados dia;  Infecção de 

corrente sanguínea associada à cateter central, 4,62 episódios por mil cateteres dia 

e Infecção de trato urinário associada à sonda vesical, 6,33 infecções por mil sondas 

dia (ASSIS, et al., 2010). 
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Análise dos dados do sistema de vigilância epidemiológica das infecções 

hospitalares do Estado de São Paulo em 2016 avaliou 405 UTI com um total de 

1.982.595 pacientes-dia revelando uma densidade de incidência de infecções 

elevada, sendo que no percentil 50 as taxas foram: pneumonia associada à 

ventilação mecânica, 9,17 episódios por 1000 ventilados dia;  Infecção de corrente 

sanguínea associada a um cateter central com confirmação laboratorial, 4,62 

episódios por mil cateteres dia e Infecção de trato urinário associada à sonda 

vesical, 3,13 infecções por mil sondas dia (CVE, 2016). 

Estudo de coorte realizado em uma UTI de João Pessoa identificou uma taxa 

de incidência de infecção hospitalar de 23,4% (57 episódios em 244 pacientes). A 

densidade de incidência global de IRAS detectada foi de 32,86 casos por 1000 

pacientes dia (FIGUEIREDO, et al., 2013). 

A causa de elevada incidência de infecções na UTI pode estar relacionada à 

maior necessidade de intervenções diagnósticas ou terapêuticas invasivas, tais 

como o uso da ventilação mecânica, do cateter venoso central, da monitorização 

invasiva da pressão arterial e do cateterismo urinário, somado ao uso frequente de 

um amplo espectro de antibióticos, presença de doenças crônicas e internações 

prolongadas (AKALIN, 2001; EGGIMAN, et al., 2001). 

Em uma metanálise que incluiu 18 estudos com o objetivo de identificar os 

fatores associados a IRAS evidenciou que a admissão em UTI é um fator de risco 

importante (Risco Relativo (RR): 3,76; Intervalo de confiança (IC) 95%: 1,79-7,92). O 

uso de dispositivos invasivos também teve destaque, sendo que a presença de 

ventilação mecânica foi um fator de risco importante (Odds ratio (OR): 12,95; 

Intervalo de Confiança (IC) 95% 6,28-26,73) (RODRÍGUEZ-ACELAS, et al., 2017).  

Em decorrência da magnitude do problema, identifica-se a preocupação dos 

profissionais e da população em geral diante dos riscos envolvidos com o 

atendimento em saúde. No entanto, Silva (2005) afirma que 30% de todas as IRAS 

podem ser preveníveis e há evidências convincentes de que a higiene das mãos é a 

medida mais efetiva na prevenção destas infecções (PITTET, et. al., 2004; 

CAPRETTI, et. al., 2008; NGUYEN, et. al., 2008; GRAYSON, et. al., 2008). 

Em meados de 1800, estudos realizados por Ignaz Semmelweis em Viena, 

Áustria, e Oliver Wendell Holmes, em Boston, EUA, estabelecia que as doenças 

adquiridas no hospital eram transmitidas por meio das mãos dos profissionais de 

saúde (WHO 2008). Semmelweiss, observou redução na ocorrência de infecções de 
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18,3% em abril, para 1,2% em dezembro de 1847, quando obrigou os obstetras e 

estudantes a lavarem as mãos antes do atendimento às gestantes (CÉLINE, 1998). 

Apenas na década de 80, houve um marco na evolução dos conceitos 

sobre higiene das mãos na área da saúde, sendo então publicadas as primeiras 

diretrizes para a realização desta prática. Já em 1995 e 1996, o Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) - Healthcare Infection Control Practices Advisory 

Committee (HICPAC), nos EUA, recomendou o uso de antisséptico para higiene das 

mãos após o cuidado a pacientes com microrganismos multiressistentes. Mais 

recentemente, em 2002, o HICPAC elencou o álcool como solução padrão para a 

higiene das mãos, enquanto que a lavagem das mãos é reservada à situações em 

que exista sujidade visível e para pacientes com Clostridium difficile (CDC, 2002). 

A legislação brasileira, por meio da Portarias nº 2616 de 12 de maio de 1998, 

que estabelece ações mínimas a serem desenvolvidas com vistas à redução da 

incidência das IRAS (BRASIL, 1998), da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 

50, de 21 de fevereiro 2002, que estabelece normas para projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde (BRASIL, 2002) e da RDC nº 42 de 25 de 

outubro de 2010 que torna obrigatória a disponibilização de preparação alcoólica 

para fricção antisséptica das mãos, reforçam o papel da higienização das mãos 

como ação mais importante na prevenção e controle das infecções em serviços de 

saúde (BRASIL, 2010). 

A ANVISA publicou a RDC nº 36 de 25 de julho de 2013, que institui ações 

para a segurança do paciente em serviços de saúde, tornando obrigatória a 

elaboração de um plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde que deve 

estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, sendo a higiene de mãos uma 

delas (BRASIL, 2013). 

Apesar da técnica de higiene de mãos ser definida, difundida e exigida em 

âmbito nacional e internacional, garantir sua utilização nas diferentes situações das 

práticas em saúde tem sido um desafio.  

Investigação realizada na Itália com objetivo de monitorar a adesão à higiene 

de mãos identificou que médicos higienizam suas mãos em 28% das oportunidades, 

com variação entre as unidades de 6% a 66%. Os enfermeiros fizeram em 34% das 

vezes variando de 19% à 56% (SAINT, et al., 2009). 

Outro estudo quasi-experimental desenvolvido em 55 departamentos de 43 

hospitais na Costa Rica, Itália, Mali, Paquistão e Arábia Saudita identificou uma 
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adesão de 51% nas oportunidades para higiene de mãos (ALLEGRANZI, et al., 

2013). 

Estudo observacional realizado em 2015, com 200 enfermeiros que trabalham 

em UTI em hospitais de ensino do Irã monitorou as oportunidades dos enfermeiros 

para a higiene das mãos durante o período de 8 semanas. Um total de 1.067 

oportunidades ocorreram para a higiene das mãos antes e depois de usar luvas. Os 

resultados mostraram que a adesão a higiene das mãos antes de usar luvas foi de 

apenas 14,8% (GHORBANI, et al., 2016).  

Pesquisa desenvolvida em cinco UTI de quatro hospitais no Texas, avaliou 

um total de 3.620 oportunidades para higiene de mãos que foram registradas 

durante 18 dias de observação (144 horas), sendo a taxa média de adesão a esta 

prática de 64% (KURTZ, 2017). 

Estudo desenvolvido em duas UTI de Boston, em 170 horas de observação 

da prática de higiene de mãos, entre fevereiro de 2002 e março de 2003, identificou 

um total de 1.619 oportunidades com taxas de adesão globais de 10,1% antes da 

assistência ao paciente e 35,6% após o atendimento. Observaram ainda que em 

apenas 5% das vezes em que o cuidado foi prestado houve a prática antes e depois 

(GOLAN, et al., 2006). 

Pesquisadores brasileiros realizaram 1.164 observações da prática de higiene 

de mãos em UTI infantil, incluindo todas as categorias profissionais. A proporção 

global de adesão foi de 29,2% antes e 33,7% após contato com paciente, objetos, 

mobiliário, aparelhos/equipamentos no período diurno e 31,1% antes e 42,7% após 

contato no período noturno (OLIVEIRA, et al., 2007).  

Pesquisa desenvolvida em hospital universitário de Genebra, observou a 

prática de higiene de mãos de 163 médicos, sendo 887 oportunidades para a 

realização desta atividade ao longo de mais de 125 horas de observação. A taxa de 

adesão global foi de 57%, sendo que esta foi significativamente maior quando a 

solução alcóolica estava facilmente acessível. A alta carga de trabalho com 

numerosas oportunidades para a higiene das mãos foi associada a adesão reduzida 

(PITTET, et al., 2004). 

Na Arábia Saudita observações da prática de higiene de mãos foram 

realizadas após treinamentos de maio de 2009 a maio 2010 envolvendo 163 

profissionais de saúde dos quais 57 (35%) eram médicos, 92 (56,4%) enfermeiros e 

14 (8,6%) técnicos de enfermagem. A taxa de adesão global foi de 50,3% e sua 
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distribuição entre os funcionários foi a seguinte; médicos 49,1%, enfermeiros 52,2%, 

e técnicos de enfermagem 42,8% (BUKHARI, et al., 2011). 

Neste contexto de baixa adesão a higiene de mãos pelos profissionais de 

saúde, o uso de preparações alcoólicas é uma importante estratégia, pois permitem 

uma rápida higienização, promovem a morte microbiana e por vezes melhora as 

condições das mãos dos profissionais de saúde (BOYCE, 2000; CAMARGO, et al. 

2009).    

No período de maio a dezembro de 2011, ANVISA, aplicou um instrumento de 

avaliação para verificação da prática de higiene das mãos em 883 estabelecimentos 

de saúde do país. Identificou-se que 53% das instituições possuíam fornecimento 

regular de preparações alcoólicas para as mãos em todos os pontos de assistência, 

32% tinham fornecimento regular de álcool nos pontos de assistência para a maioria 

das enfermarias, 10% tinham o álcool amplamente disponível com fornecimento 

regular, mas não nos pontos de assistência e 5% relataram que a preparação 

alcoólica estava disponível apenas em algumas enfermarias ou tinha fornecimento 

irregular (BELLO, et al., 2012). 

Há evidências de aumento da adesão a higiene de mãos por profissionais de 

saúde quando da disponibilização de soluções alcoólicas, associada a treinamento e 

capacitação. (HARBARTH et al, 2002; HUGONNET, et al, 2002; STOUT, et al, 

2007).  

Estudo desenvolvido em UTI da Virginia, EUA em três fases identificou 

benefício da utilização de solução alcóolica para adesão a higiene de mãos. Antes 

de qualquer intervenção, os profissionais de saúde lavaram as mãos antes e depois 

da realização de cuidados com taxas de 10% (antes de assistência ao paciente) e 

22% (após assistência ao paciente). Após as sessões de intervenção educação/ 

feedback em serviço, o cumprimento da lavagem das mãos foi de 16% (antes) e 

25% (depois). Com a disponibilização do dispensador de álcool para cada quatro 

leitos, a taxa de lavagem das mãos foi de 19% antes para 41% depois. Ainda taxas 

mais elevadas foram observadas com uma relação dispensador/leito de 1:1, sendo 

23% antes e 48% depois (BISCHOFF, et al., 2000). 

A baixa adesão à higiene de mãos tem sido demonstrada por várias 

investigações e dentro deste contexto vários estudos têm sido realizados com o 

intuito de apontar os fatores que levam a isso (PITTET, PERNEGER, 1999; PITTET, 

2000; O’BOYLE, HENLY, LARSON, 2001; PITTET, et al., 2004), sendo a ausência 
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de insumos para a realização da prática (pia, dispensadores de sabonete e de 

álcool), má qualidade destes insumos e esquecimento, elencados como fatores 

importantes para esta baixa adesão (HEENAN, 1992; HUSKINS, et al., 1999; 

PITTET, 2000; PITTET, 2000). 

Estudo transversal, no qual questionários foram preenchidos por 350 

profissionais dos Estados Unidos e Canadá foi conduzido com o intuito de identificar 

quais fatores interferem na adesão a higiene de mãos e o conhecimento dos 

profissionais sobre esta prática. O questionário foi construído por especialistas com 

base em guidelines que elencaram oito barreiras para a higiene de mãos, sendo as 

três mais citadas pelos profissionais: localização do dispensador de solução 

alcóolica (41%), uso deste dispensador por outro profissional (36%) e dispensadores 

vazios (33%). Mais de 50% dos participantes concordaram ou concordaram 

fortemente que eles seriam mais propensos a higienizar suas mãos quando a 

solução alcóolica estivesse mais perto do paciente (KIRK, et al., 2016). 

Outro fator relevante para a baixa adesão são as dermatites de mãos. 

Investigação com o objetivo de determinar a prevalência de dermatite de mãos em 

enfermeiros de um hospital americano identificou este tipo de lesão em 55% deles 

(92 de 167 profissionais avaliados). A prevalência na UTI foi de 65% (35 de 54 

profissionais avaliados) e nas enfermarias foi de 50% (57 de 113 profissionais 

avaliados) (LAMPEL, et al., 2007).  

Pesquisa conduzida em quatro hospitais americanos evidenciou que de 410 

enfermeiros avaliados, um quarto (n = 106) preencheram critérios para mãos 

lesionadas e 85,6% (n = 351) relataram ter problemas de pele (LARSON, et al., 

1997). 

Um estudo de coorte transversal feito no Japão, avaliou 305 enfermeiros 

quanto à ocorrência de dermatite de mãos. Os profissionais auto relataram 

prevalência de dermatite de 6% a 48%, dependendo do local de trabalho, com uma 

prevalência média de 35%. No modelo de regressão logística, os fatores de risco 

relacionados à ocorrência de dermatite foram: presença de história prévia de doença 

alérgica (OR: 3,7; IC 95%: 2,1-6,6) e frequência de lavagem das mãos superior a 15 

vezes por turno comparado a menor que 15 (OR = 2; IC 95% 1,2-3,4) (SMITH, et al., 

2003).  

Pesquisa obteve uma incidência de dermatite de mãos auto relatada pela 

equipe de enfermeiros de 70%, dentro dos últimos 12 meses, e cerca de 46% do 
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grupo estudado teve lesões de pele no momento do autoexame. Os sintomas foram 

estritamente relacionados com o trabalho, já que apenas 3,5% dos entrevistados 

afirmaram que as alterações na pele tinham aparecido antes de começarem a 

praticar suas profissões (SZEPIETOWSKI; SALOMON, 2006). 

Outra investigação conduzida na China Continental para avaliar dermatite de 

mãos em grande hospital de ensino encaminhou questionário a 282 profissionais, 

com taxa de respostas de 92,2%. Em 12 meses a prevalência de lesões em todos os 

departamentos do hospital variou de 14,3% a 23,8%, com uma taxa global de 17,7% 

(SMITH; WEI, 2005) 

Estudo desenvolvido na França em que foi enviado questionários a 1.159 

trabalhadores de saúde para avaliar dermatite de mãos, com taxa de resposta de 

58%, identificou que 52% dos profissionais de saúde com dermatite de mão 

pararam, ou diminuíram o uso de solução alcóolica para higiene de mãos, já que a 

mesma causa sensação de queimação na pele danificada (LONGUENESSE, et al., 

2017). 

A dermatite de mãos se mostra uma ocorrência frequente que pode 

comprometer a adesão à higiene de mãos. Este cenário indica que a utilização de 

solução alcóolica pode ser um recurso importante.  

Estudo desenvolvido para comparar a condição da pele de profissionais com 

o uso de um regime de higiene de mãos com solução alcóolica ou água e sabão 

obteve escores de auto avaliação de irritação e ressecamento da pele superiores 

quando os profissionais fizeram uso de água e sabão, sendo a solução alcóolica 

mais bem tolerada (BOYCE, 2000). 

Outra investigação que avaliou a tolerância da pele na prática de higiene de 

mãos comparando solução alcóolica e água e sabão de cinquenta e duas 

enfermeiras em um período de 8 dias obteve na auto avaliação que a condição e 

grau de dano da pele piorou significativamente mais no grupo que utilizou água e 

sabão em relação a solução alcoólica (p = 0,004 e p = 0,01, respectivamente) 

(WINNEFELD, et al., 2000).  

Pesquisa com o mesmo objetivo de comparar solução alcóolica e sabonete 

para higiene de mãos demonstrou que a aplicação de álcool causou, 

significativamente, menos irritação na pele do que a lavagem com detergente 

(p<0,001); hidratação da pele, (p <0,05) e eritema (p <0,05). Mesmo na pele 

previamente irritada, o etanol não aumentou este dano (LOFFLER, et al., 2007). 



Introdução  |  24 

 

No entanto, apesar de evidências de que o álcool traz mais benefícios em 

relação a danos a pele do que o uso de água e detergente para higiene de mãos, 

também observamos estudos que relatam problemas com o uso da solução 

alcóolica. Investigação com 58 enfermeiros, identificou que sete profissionais 

apresentaram reações cutâneas associadas ao uso de produtos à base de álcool 

para higiene de mãos. Os sintomas variaram de leve a grave durante um período de 

11 meses. Os sinais e sintomas resultantes do uso do produto à base de álcool 

incluíram: vermelhidão, prurido; eritema e uma erupção cutânea que progrediu para 

pápulas, bolhas e feridas abertas. Devido à gravidade das lesões, dois enfermeiros 

foram instruídos a substituir o produto alcoólico por um detergente antisséptico 

contendo clorexidina (CIMIOTTI, et al., 2003).  

No sentido de minimizar o impacto das dermatites de mãos em profissionais 

de saúde com o uso de solução alcóolica, Rotter (1991) avaliou a influência da 

adição de aditivos cosméticos sobre a aceitabilidade de uma mistura de n-propanol 

(50% v / v) e isopropanol (30% v / v), para a desinfecção das mãos. Três a cinco ml 

de antisséptico foi aplicado nas mãos 15 vezes por dia, 5 dias por semana durante 2 

semanas. Semanalmente, os parâmetros aparência, turgor, integridade da pele e 

sensação foram avaliados por escala analógica visual. Também houve avaliação de 

um dermatologista dos mesmos parâmetros, exceto sensação. A aplicação 

frequente dessas preparações antissépticas causou uma ligeira, mas significativa 

deterioração da condição da pele, julgada por ambos, auto avaliação e 

dermatologista. No entanto, este era significativamente menor quando o antisséptico 

continha aditivos cosméticos. Concluiu-se que a adição de emolientes adequados 

pode aumentar significativamente a aceitabilidade das soluções alcoólicas, sendo 

assim recomendada (ROTTER, et al., 1991). 

Diante deste panorama, a OMS com o intuito de fornecer subsídios às 

instituições de saúde para o preparo local de solução alcoólica com poder 

microbicida recomenda duas soluções, sendo a primeira composta por: etanol 80% 

(v/v), glicerol 1,45% (v/v) e peróxido de hidrogênio   0,125% (v/v) e a segunda: álcool 

isopropílico 75% (v/v), glicerol 1,45% (v/v) e peróxido de hidrogênio   0,125% (v/v).  

Pode-se observar que em ambas as preparações se recomenda o uso de 

glicerol, que é um umectante que objetiva reduzir o ressecamento da pele com o uso 

do produto alcoólico.   
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No entanto, estudo que investigou três formulações alcoólicas:  etanol a 80% 

(v/v), isopropanol a 75% (v/v) e n-propanol a 60% (v/v) com e sem a adição de 

glicerol a 1,45% (V / V) em testes laboratoriais em voluntários, evidenciou que os 

efeitos bactericidas das três formulações alcoólicas puras foram significativamente 

maiores do que as de formulações que continham glicerol (p <0,01) e concluíram 

que o glicerol 1,45% (V / V) atenua a potência  bactericida dos álcoois, na 

higienização das mãos. (SUCHOMEL, et al., 2013) 

Diante da evidência de que a concentração de glicerol 1,45% atenua a 

potência do álcool e considerando ser esta a concentração recomendada pela 

Organização Mundial de Saúde para o preparo de formulações alcoólicas no mundo 

todo, questiona-se se em países tropicais esta concentração seria mesmo 

necessária. O ressecamento da pele é um problema comum nos campos cosmético 

e dermatológico, particularmente no inverno (YOSHIDA-AMANO, et al., 2017). Tais 

dados suscitam questões relativas a esta prática em países de clima tropical como o 

Brasil. Concentrações de glicerol inferiores também não seriam bem toleradas? 

 

1.1 Pergunta de pesquisa 

 

Qual seria a menor concentração de glicerol possível a ser utilizada nas 

formulações alcoólicas com o intuito de ser tolerável ao profissional de saúde e 

manter a adesão à prática de higiene de mãos? 

 

1.2 Hipótese do estudo 

 

A concentração de glicerol 0,50% pode ser utilizada para o preparo de 

formulações alcóolicas sem alterar a tolerância da pele dos profissionais de saúde e 

a adesão dos mesmos à prática de higiene de mãos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a tolerância, aceitabilidade e adesão à higiene de mãos por parte de 

profissionais de terapia intensiva para adultos, quando em uso de formulações 

alcoólicas com diferentes concentrações de glicerol. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

• Identificar as oportunidades para higiene das mãos para cada 

profissional da UTI e a execução desta prática com cada uma das preparações 

alcoólicas. 

• Calcular o indicador de adesão à higiene das mãos em todas as fases 

do estudo 

• Analisar a tolerância da pele dos profissionais com o uso de cada uma 

das formulações alcoólicas  

• Avaliar a aceitabilidade dos profissionais com o uso de cada uma das 

formulações alcoólicas segundo: cor, odor, textura, presença de irritação e 

ressecamento da pele e velocidade de secagem 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

O estudo foi do tipo crossover sem placebo de abordagem quantitativa. O 

método quantitativo visa uma coleta sistemática de informações numéricas, resultante 

de mensuração formal que utiliza procedimentos estatísticos para a análise. É utilizado 

para descrever, testar relações e determinar causas (POLIT, 2004). 

 

3.2 Local do Estudo 

 

Esta investigação foi realizada no Centro de Terapia Intensiva para adultos do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP (HCFMRP-

USP). 

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) é um hospital público universitário de 

atendimento terciário com 638 leitos e 5 UTI. O estudo foi realizado em uma UTI 

com 9 leitos que fornece cuidados gerais para pacientes clínicos e cirúrgicos 

adultos.  

 O HCFMRP-USP é referência no Sistema Único de Saúde em âmbito 

municipal, estadual e nacional para o atendimento aos pacientes com problemas de 

saúde e situações específicas que demandam alta complexidade. 

  

3.3 População 

 

Os sujeitos do estudo foram todos os profissionais (médicos, enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas) que trabalham na UTI 

investigada (equipe fixa).  

 

3.3.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos todos os profissionais que trabalham na unidade com jornada 

semanal mínima de 20 horas. Os profissionais que por qualquer motivo não 

participaram de todas as fases do projeto ou não preencheram todos os formulários 
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propostos ou ainda interromperam o uso das preparações alcoólicas por tempo 

superior a quinze dias em razão de férias ou licença médica foram excluídos da 

análise. 

 

3.4 Procedimento para a coleta de dados 

 

O estudo foi desenvolvido em quatro fases, sendo que em cada uma delas 

utilizou-se uma formulação alcóolica com uma concentração específica de glicerol. 

As formulações foram denominadas A, B, C e D, preservando a não identificação da 

fórmula usada em cada fase. 

As formulações foram testadas sequencialmente, em ordem aleatorizada. 

Todas as formulações continham etanol a 80% (vol /vol), com a adição de glicerol 

em várias concentrações: 0% ( vol /vol) (denominada formulação C), 0,50% (vol /vol) 

(B), 0,75% (vol /vol) (A), e 1,45% (vol/vol) (D).  Inicialmente, a formulação com 

0,75% (vol /vol), fornecida na primeira fase (produto A) continha H202 (0,125%) como 

conservante, como recomendado pela OMS, sendo removido nas outras soluções, 

pois o cheiro não foi tolerável pelos profissionais. Neste caso, não houve 

interferência no estudo pois a finalidade da H2O2 era somente evitar contaminação 

do produto em caso de reutilização dos frascos sem nenhum processo de 

desinfecção, o que não aconteceu neste estudo. 

Todos os participantes foram expostos às formulações de álcool na mesma 

ordem, sendo os frascos disponibilizados à beira-leito e nos postos de enfermagem 

como único produto de higiene das mãos. Os participantes tinham a opção de 

higienizar as mãos por meio de lavagem com água e sabão pois o uso de 

formulação alcóolica é contra-indicado nos casos de presença de sujidade visível 

nas mãos ou quando o paciente é portador de Clostridium sp ou escabiose. Durante 

todas as fases do estudo, foram fornecidas luvas sem talco aos profissionais para 

que os mesmos pudessem utilizar a solução alcoólica após a retirada das luvas. 

De modo a garantir a utilização de cada formulação por pelo menos sete dias 

antes da avaliação da condição da mão do participante pós exposição foi necessário 

que cada uma das formulações ficassem disponíveis na unidade por uma média de 

30 dias consecutivos.   

As formulações foram preparadas de acordo com uma ordem aleatorizada 

pelo departamento de farmácia da instituição de estudo. A concentração de glicerol 
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de cada formulação foi mantida em sigilo dos participantes e do avaliador até o 

término da coleta de dados. As soluções alcoólicas eram preparadas semanalmente 

e os frascos eram submetidos a termo-desinfecção para novo reinvase.  

Para a avaliação da adesão à higiene de mãos foram definidas oportunidades 

neste estudo segundo os cinco momentos: 1) antes do contato com o paciente ou 

ambiente do mesmo, 2) antes da realização de um procedimento asséptico, 3) após 

risco de exposição a fluidos corporais, 4) após contato com o paciente 5) após 

contato com áreas próximas ao paciente (instrumento 6). Os profissionais de saúde 

foram identificados por números para garantir a confidencialidade dos dados. Todas 

as oportunidades foram computadas e uma relação do percentual de adesão dos 

profissionais foi elaborada. 

Para tal foi utilizado o indicador desenvolvido pela OMS e de domínio público 

denominado Indicador de Avaliação da Adesão à Higiene das Mãos, calculado por 

meio da divisão entre o número de oportunidades de higiene de mãos aproveitadas 

e o número total de oportunidades identificadas, multiplicado por 100.  

Para a avaliação da adesão à higiene de mãos, o número de observações 

realizadas com o uso de cada uma das formulações, foram de pelo menos 200 

oportunidades, em cada uma das fases, considerando ser esta a recomendação 

mínima sugerida pela OMS para avaliação da adesão a higiene de mãos. Estas 200 

oportunidades foram divididas entre todos os profissionais, de todos os turnos de 

trabalho. O tempo estabelecido para a duração de cada sessão de observação foi de 

2 horas com o intuito de reduzir o efeito Hawthorne. Tal definição baseou-se no 

estudo americano que objetivou medir de forma direta o efeito Hawthorne na 

observação da adesão à higiene de mãos. Foram realizadas observações de 8 

horas por 3 a 5 dias consecutivos em cada uma das 5 UTI de quatro hospitais. Os 

resultados mostraram que não houve diferença estatisticamente significativa entre a 

média de adesão a higiene de mãos observada nas primeiras duas horas de 

observação em comparação as seis horas posteriores (KURTZ, 2017). 

 

3.5 Instrumentos de coleta de dados 

 

Para a caracterização dos profissionais e fatores que possivelmente 

interferissem na condição da pele, coletamos as seguintes características de cada 

participante: sexo, idade em anos, categoria profissional, tempo de trabalho (tempo 
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integral ou parcial) tipo de pele (clara com muitas sardas, clara com sardas, morena 

clara, morena, morena escuro, negro), execução de outras atividades que podem 

causar dano à pele (sim ou não), uso de hidratante ou creme (sempre que possível, 

várias vezes por dia, uma vez por dia, às vezes dependendo da estação, raramente 

ou nunca), história de dermatite irritativa (sempre, às vezes ou nunca), história de 

dermatite atípica (sim ou não), história de rinite e/ou conjuntivite alérgica (sim ou 

não), asma (sim ou não) e história de intolerância ao uso do álcool para higiene de 

mãos (sim ou não) mensuradas no instrumento 1. Também foram avaliadas a 

frequência relatada de uso de solução alcóolica na prática clínica pelo instrumento 2. 

Todos os instrumentos de coleta de dados utilizados neste estudo foram 

validados pela Organização Mundial de Saúde. O instrumento de avaliação da 

tolerância da pele do profissional foi preenchido pelo pesquisador principal, 

responsável pelas avaliações durante todas as fases do estudo. Os demais 

instrumentos de avaliação foram preenchidos pelos participantes.  

Para atender o objetivo primário do estudo que foi avaliar a tolerância da pele 

para cada formulação alcoólica um instrumento foi aplicado pelo pesquisador e um 

instrumento de auto-avaliação foi respondido pelo participante.  Os dois 

instrumentos contêm itens que são avaliados separadamente, não havendo um 

escore total por instrumento.  

 

3.6 Descrição dos instrumentos utilizados 

 

Avaliação da tolerância da pele: este instrumento é composto por quatro itens: 

vermelhidão, variando de 0 (não está vermelha) a 4 (vermelho muito vivo com 

edema); escamosidade, variando de 0 (sem escamosidade) a 3 (separação muito 

pronunciada das bordas da escama da pele); fissura, variando de 0 (sem fissura) a 3 

(rachaduras extensivas com sangramento ou secreção; e pontuação visual de 

escala da pele, variando de 0 (sem irritação de qualquer tipo) a 5 (rachaduras 

extensivas da superfície da pele com sangramento e/ou secreção), instrumento 3. 

Auto-avaliação das condições da pele: este instrumento é composto por cinco 

itens: aparência; integridade; umidade, sensação (todos variando de 1 [anormal] a 7 

[normal]), e integridade geral (variando de 1 [muito alterada] a 7 [perfeita]), 

instrumento 4. Os desfechos secundários incluíram os instrumentos abaixo. 
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Avaliação do produto testado: instrumento composto por nove itens, todos 

avaliados por escores do tipo Likert.  Os itens são: cor e odor (1 = desagradável, 7 = 

agradável), textura (1= muito viscoso, 7=nem um pouco viscoso), irritação (1 = muito 

irritante, 7 = nem um pouco irritante), ressecamento (1 = com muito efeito de 

ressecamento, 7 = sem efeito de ressecamento), facilidade de uso (1 = muito difícil, 

7 muito fácil), velocidade de secagem (1 muito lenta, 7 = muito rápida), aplicação (1 

= muito desagradável, 7 = muito agradável), e avaliação geral (1 = insatisfeito, 7 = 

muito satisfeito), instrumento 5.  

Adesão à higiene de mãos: para cada participante, foi identificado o número 

de vezes em que o profissional realizou a prática de higiene de mãos nos momentos 

seguintes: antes do contato com o paciente ou ambiente do mesmo, antes da 

realização de um procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos 

corporais, após contato com o paciente, e após contato com áreas próximas ao 

paciente, instrumento 6 e 7. 

 

3.7 Análise dos dados 

 

Inicialmente foram realizadas estatísticas descritivas para cada uma das 

variáveis de observação. As variáveis coletadas pelo pesquisador foram 

dicotomizadas em “sem/com vermelhidão”, “sem/com fissura”, “sem/com 

escamosidade” e sem/com irritação observável (avaliação geral) de acordo com os 

valores observados (“sem” se o escore for 0 e “com” escore maior ou igual a 1). As 

variáveis de auto-avaliação das condições da pele foram dicotomizadas em 

avaliação considerada boa (sim ou não), sendo avaliação boa igual aos escores 6 e 

7. Posteriormente foram desenvolvidos quatro modelos de equações de estimativas 

generalizadas do tipo logística sendo as variáveis dependentes de cada um dos 

modelos descritas abaixo. Foi considerado como variável de identificação, os 

participantes e a variável de tempo, as diferentes concentrações de glicerol.  

As variáveis dependentes, selecionadas em razão de serem aquelas que 

mais variaram com as diferentes concentrações de glicerol foram: avaliação visual 

da mão (pontuação visual), aparência, umidade e integridade geral. Estas variáveis 

foram utilizadas com a codificação citada. Todos os dados foram analisados 

utilizando o programa STATA SE versão 14. 
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3.8 Aspectos Éticos da Pesquisa  

 

O estudo foi submetido à análise da Diretoria de Enfermagem e Médica da 

UTI do HCFMRP/USP quanto à viabilidade de seu desenvolvimento e em seguida 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. A investigação foi desenvolvida de modo a garantir o 

cumprimento dos preceitos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A 

proposta de pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética (número: 

64803917.6.0000.5393). Todos os participantes do estudo assinaram o 

consentimento livre e esclarecido.  
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4 RESULTADOS 

 

Dos 45 participantes potencialmente elegíveis, cinco foram excluídos por não 

terem completado todas as fases do estudo. Houve prevalência de participantes do sexo 

feminino (70%), sendo a principal categoria profissional auxiliares/técnicos de 

enfermagem (70%). Os dados demográficos dos profissionais estão apresentados na 

tabela 1.  

 

Tabela 1. Características demográficas dos profissionais da unidade de terapia 
intensiva. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2018. 

Características demográficas  

Idade, média em anos (desvio padrão [DP]) 39,02 (1,45) 

Sexo feminino número (percentual) 28 (70,0) 

Atividade profissional número (percentual)  

          Médico 4 (10,0) 

          Enfermeiro 5 (12,5) 

          Auxiliares/ Técnicos de enfermagem 28 (70,0) 

          Fisioterapeuta 3 (7,5) 

Tempo de trabalho número (percentual)  

          Tempo integral 18 (45,0) 

          Tempo parcial (50-90%) 22 (55,0) 

Turno de trabalho  

          Manhã 12 (30,0) 

          Tarde 14 (35,0) 

          Noturno 14 (35,0) 

Tipo de pele  

          Clara com muitas sardas 2 (5,0) 

          Clara com sardas 29 (72,5) 

          Morena clara 1 (2,5) 

          Morena 2 (5,0) 

          Morena escuro 4 (10,0) 

          Negra 2 (5,0) 

Outras condições que influenciam a pele  
número (percentual) 

 

Dermatite irritativa  

          Sempre 3 (7,5) 

          Às vezes 4 (10,0) 

          Nunca 33 (82,5) 
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Características demográficas  

Dermatite atópica número (percentual) 1 (2,5) 

Rinite e/ou conjuntivite alérgica número (percentual) 18 (45,0) 

Asma número (percentual) 0 

Intolerância ao álcool número (percentual) 0 

Realização de atividades não relacionadas ao 
trabalho que podem alterar a condição da pele  
número (percentual) 

2 (5,0) 

 
Uso de hidratante número (percentual) 

 

          Sempre que possível 2 (5,0) 

          Várias vezes por dia 17 (42,5) 

          Uma vez por dia 4 (10,0) 

          As vezes dependendo da estação 5 (12,5) 

          Raramente 4 (10,0) 

          Nunca 8 (20,0) 
 

Todos os participantes foram questionados em relação ao número de vezes 

que utilizavam o álcool para higiene de mãos em cinco oportunidades em cada uma 

das fases do estudo. A média variou entre 3,67 e 3,89 o que denota que o uso da 

solução foi semelhante em todas as fases.   

Para a avaliação da pele realizada pelo pesquisador, inicialmente cada uma 

das variáveis foram descritas, considerando o escore do participante em cada uma 

das fases do estudo.  

O gráfico 1 apresenta a avaliação da variável vermelhidão.  

 

Gráfico 1. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável 
vermelhidão em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São 
Paulo, Brasil, 2018. 
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Observa-se que a maioria dos participantes (38) tiveram um escore de 0 na 

avaliação da vermelhidão com a solução sem adição de glicerol, demonstrando 

nenhuma alteração da pele em relação a esta variável.  

O gráfico 2 apresenta os resultados para escamosidade. 

 

Gráfico 2. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável 
escamosidade em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, 
São Paulo, Brasil, 2018. 

 

 

Quanto a variável escamosidade, 27 participantes apresentaram escore 0 

com a solução sem glicerol, porém ao adicionarmos este umectante nas soluções 

quase todos os participantes obtiveram 0.  

O gráfico 3 apresenta os resultados da variável fissura. 

 

Gráfico 3. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável fissura em 
relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 
2018. 
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Pode-se perceber que seis participantes tinham escore 1 de avaliação na 

variável fissura e que todos eles alteraram seu escore para 0, o que é um melhor 

resultado.  No entanto, um dos profissionais que tinha escore 0 foi para 1 com o 

glicerol 0,50%. Identifica-se uma pequena variação no escore desta variável.  

O gráfico 4 apresenta os principais resultados para a variável pontuação 

visual.  

 

Gráfico 4. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável pontuação 
visual em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São 
Paulo, Brasil, 2018. 

 

 

Percebe-se que a pontuação visual teve maior variabilidade dos escores 

com as diferentes concentrações de glicerol. O escore 0 (melhor avaliação 

possível) foi obtido em 16 profissionais quando em uso da solução sem glicerol. 

Nas formulações alcóolicas com glicerol o número de profissionais com este 

escore foi mais elevado. 

Para a avaliação da pele realizada pelo participante, também descrevemos 

cada uma das variáveis, considerando seu escore em cada uma das fases do 

estudo.  

O gráfico 5 apresenta a avaliação da variável aparência. 
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Gráfico 5. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável aparência 
em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, 
Brasil, 2018. 

 

 

Observa-se que para a variável aparência, apenas 7 participantes consideram 

o escore 7 com o uso da solução sem glicerol, sendo que este escore esteve 

presente em 23, 16 e 19 avaliações considerando as concentrações de glicerol 0,50, 

0,75 e 1,45% respectivamente.  

O gráfico 6 apresenta a avaliação da variável integridade. 

 

Gráfico 6. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável integridade 
em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, 
Brasil, 2018. 

 

 

O escore 7 (melhor avaliação possível) foi considerado na avaliação da 

integridade em 28 profissionais na solução sem glicerol e em 37, 34 e 35 nas 

progressivas concentrações de glicerol.  
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O gráfico 7 apresenta a avaliação da variável umidade. 

 

Gráfico 7. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável umidade 
em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, 
Brasil, 2018. 

 

 

Para a variável umidade observamos que o escore 7 foi apontado em 9, 18, 

17 e 17 avaliações, respectivamente.  

O gráfico 8 apresenta a avaliação da variável sensação. 

 

Gráfico 8. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável sensação 
em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, 
Brasil, 2018. 

 

 

Na variável sensação a maioria dos participantes (29) já apresentavam escore 

7 com a solução sem glicerol, sendo que com as concentrações 0,50, 0,75 e 1,45% 

este escore foi marcado por 37, 32 e 34 participantes respectivamente.  
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O gráfico 9 apresenta a avaliação da variável integridade geral. 

 

Gráfico 9. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável integridade 
geral em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, 
Brasil, 2018. 

 

 

No escore de integridade geral observa-se um aumento importante dos 

participantes com escore 7 com o uso de glicerol.   

Quanto a avaliação da pele realizada pelo pesquisador o percentual de 

avaliação considerada boa (escore 0) está apresentado na tabela 2. Para a variável 

vermelhidão a maioria das observações foram boas, mesmo sem a utilização do 

glicerol. Já a escamosidade, quando na ausência do glicerol, apresentou 70% de 

avaliações boas comparada a números superiores a 95% com a adição do glicerol. 

Fissura também apresentou uma frequência aproximada de 10% superior na 

ausência do glicerol. Já a pontuação visual teve uma maior variação, sendo que a 

avaliação foi considerada boa em apenas 37,5% dos profissionais sem uso do 

glicerol e superior a 60% nas formulações com glicerol, sendo que a formulação 

0,50% apresentou o melhor resultado (75%). 
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Tabela 2. Percentual de avaliação considerada boa (escore 0) da avaliação da 
tolerância da pele de todos os participantes com as diferentes concentrações de 
glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2018. 

Concentração 
de glicerol  Vermelhidão Escamosidade Fissura 

Pontuação 
visual 

  N % N % N % N % 
Bom 0 38 95,0 28 70,0 33 82,5 15 37,5 
Bom 0,50 40 100,0 40 100,0 37 92,5 30 75,0 
Bom 0,75 40 100,0 38 95,0 38 95,0 25 62,5 
Bom 1,45 40 100,0 39 97,5 38 95,0 27 67,5 

 

Na avaliação da pele realizada pelo participante o percentual de avaliação 

considerado bom (escore 6 e 7) está apresentado na tabela 3. Observamos que na 

variável aparência apenas 37,5% dos profissionais consideraram um bom resultado 

com a ausência do glicerol, enquanto que para as demais formulações, a avaliação 

foi boa para a maioria (mínimo 65%). As variáveis integridade e sensação não 

apresentaram grandes variações, mesmo com a ausência do glicerol. A umidade foi 

considerada boa em 42,5% das avaliações sem glicerol e foi de pelo menos 72,5% 

nas formulações com glicerol. A integridade geral teve a avaliação considerada boa 

em 57,5% dos profissionais sem uso do glicerol e de 80% nas formulações com 

glicerol. 

 

Tabela 3. Percentual de avaliação considerada boa (escore 6 e 7) da auto-avaliação 
das condições da pele de todos os participantes com as diferentes concentrações de 
glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2018. 

Concentração 
de glicerol  Aparência Integridade Umidade Sensação 

Integridade 
geral 

  N % N % N % N % N % 
Bom 0 15 37,5 34 85,0 17 42,5 35 87,5 23 57,5 
Bom 0,50 32 80,0 37 92,5 30 75,0 38 95,0 32 80,0 
Bom 0,75 26 65,0 38 95,0 29 72,5 39 97,5 32 80,0 
Bom 1,45 30 75,0 37 92,5 30 75,0 38 95,0 32 80,0 

 

Quanto a avaliação da pele realizada pelo pesquisador o percentual de 

avaliação considerada boa (escore 0), das diferentes concentrações de glicerol 

agrupadas, está apresentado na tabela 4.  
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Para a variável vermelhidão 95% das avaliações foram boas, mesmo sem a 

utilização do glicerol. Já com relação à escamosidade 70% das avaliações foram 

boas em todas as fases do estudo e, 25% foram boas apenas nas formulações com 

glicerol. Com relação às fissuras 77,5% das avaliações foram boas mesmo na 

ausência de glicerol e 15% na presença do glicerol em qualquer concentração. Já a 

pontuação visual teve apenas 27,5% de avaliações boas para as quatro formulações 

e a mesma proporção de avaliações positivas para as formulações com glicerol. 

Ressalta-se ainda que 12,5% dos participantes avaliaram esse item como bom 

apenas com a formulação 0,50%. 

 

Tabela 4. Percentual de avaliação considerada boa (escore 0) da avaliação da 
tolerância da pele de todos os participantes com as diferentes concentrações de 
glicerol agrupadas. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2018. 

Avaliação  Vermelhidão Escamosidade Fissura 
Pontuação 

visual 
  N % N % N % N % 

Bom nos quatro 38 95 28 70 31 77,5 11 27,5 
Bom 0/0,50/1,45 - - - - - - 2 5 
Bom 
0,50/0,75/1,45 2 5 10 25 6 15 11 27,5 
Bom 0/0,75 - - - - - - 1 2,5 
Bom 0,50/1,45 - - 1 2,5 - - 1 2,5 
Bom 0,75/1,45 - - - - 1 2,5 2 5 
Bom 0 - - - - 2 5 1 2,5 
Bom 0,50 - - 1 2,5 - - 5 12,5 
Nenhum bom - - - - - - 6 15 

 

Na avaliação da pele realizada pelo funcionário o percentual de avaliação 

considerada boa (escore 6 e 7), das diferentes concentrações de glicerol, está 

apresentado na tabela 5. Observamos que a variável aparência teve apenas 25% 

das avaliações positivas para as quatro formulações e 32,5% para as formulações 

que continham glicerol. Nota-se ainda que em 10% os participantes consideraram 

boa apenas a concentração 0,50% e em 10% nenhuma das soluções foi 

considerada boa. Para a variável integridade 77,5% das avaliações foram boas em 

todas as fases do estudo, porém 12,5% foram boas apenas nas formulações com 

glicerol. Com relação à sensação 87,5% das avaliações foram boas mesmo na 

ausência de glicerol e 7,5% na presença do glicerol em qualquer concentração. A 
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variável umidade apresentou 27,5% das avaliações boas mesmo na ausência de 

glicerol e 30% na presença do glicerol em qualquer concentração. A variável 

integridade geral apresentou 47,5% das avaliações boas mesmo na ausência de 

glicerol e 22,5% na presença do glicerol em qualquer concentração. 

 

Tabela 5. Percentual de avaliação considerada boa (escore 6 e 7) da auto-avaliação 
das condições da pele de todos os participantes com as diferentes concentrações de 
glicerol agrupadas. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2018. 

  Aparência Integridade Umidade Sensação 
Integridade 

geral 
  N % N % N % N % N % 

Bom nos quatro 10 25 31 77,5 11 27,5 35 87,5 19 47,5 
Bom 0/0,50/1,45 2 5,0 - - 2 5 - - - - 
Bom 0/0,75/1,45 1 2,5 - - 1 2,5 - - 2 5 
Bom 
0,50/0,75/1,45 13 32,5 5 12,5 12 30 3 7,5 9 22,5 
Bom 0/0,50 1 2,5 1 2,5 1 2,5 - - - - 
Bom 0/0,75 - - 1 2,5 1 2,5 - - - - 
Bom 0,50/1,45 2 5,0 - - 1 2,5 - - 1 2,5 
Bom 0,75/1,45 2 5,0 1 2,5 3 7,5 - - 1 2,5 
Bom 0 1 2,5 1 2,5 1 2,5 - - 2 5 
Bom 0,50 4 10,0 - - 3 7,5 - - 3 7,5 
Bom 0,75 - - - - 1 2,5 1 2,5 1 2,5 
Nenhum bom 4 10,0 - - 3 7,5 1 2,5 2 5 

 

Ao realizarmos a análise pelo modelo de equações de estimativas 

generalizadas do tipo logística para as variáveis aparência, integridade geral, 

pontuação visual e umidade os dados estão apresentados nas tabelas 6, 7, 8 e 9.  

Na variável aparência não houve diferença na avaliação considerada boa 

(escore 0) para as concentrações de glicerol 0,50% e 0,75%, comparada com a 

concentração 1,45% recomendada pela OMS. Quando comparado à solução sem 

glicerol com a solução padrão observamos que os participantes tiveram menor 

chance de ter uma avaliação considerada boa em relação a aparência da pele 

quando utilizaram a preparação sem o umectante.  

Os dados estão apresentados na tabela 6. 
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Tabela 6. Modelo de equações de estimativas generalizadas do tipo logística para a 
variável aparência. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2018. 

Concentração de 
glicerol 

Odds Ratio Coeficiente Intervalo de 
confiança 95% 

Glicerol 0,50% 1,333 0,288 0,562 – 3,163 

Glicerol 0,75% 0,619 -0,479 0,280 – 1,367 

Glicerol 0 0,2 -1,609 0,091 – 0,439 

Glicerol 1,45% 1 - - 

 

Na variável integridade geral não houve diferença na avaliação 

considerada boa (escore 6 e 7) para as concentrações de glicerol 0,50% e 

0,75%, comparada com a concentração 1,45% recomendada pela OMS. Quando 

comparado à solução sem glicerol com a solução padrão observamos que os 

participantes tiveram menor chance de ter uma avaliação considerada boa em 

relação a integridade geral da pele quando utilizaram a preparação sem o 

umectante.  

Os dados estão apresentados na tabela 7. 

 

Tabela 7. Modelo de equações de estimativas generalizadas do tipo logística para a 
variável integridade geral. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2018. 

Concentração de 
glicerol 

Odds Ratio Coeficiente Intervalo de 
confiança 95% 

Glicerol 0,50% 1 -5,55 0,432 – 2,314 

Glicerol 0,75% 1 -6,88 0,432 – 2,314 

Glicerol 0 0,338 -1,08 0,157 – 0,730 

Glicerol 1,45% 1 - - 

 

Na variável pontuação visual não houve diferença na avaliação considerada 

boa (escore 0) para a concentração de glicerol 0,50%, comparada com a 

concentração 1,45% recomendada pela OMS. Quando comparado à solução sem 

glicerol e com glicerol 0,75% com a solução padrão observamos que os 

participantes tiveram menor chance de ter uma avaliação considerada boa em 

relação a pontuação visual da pele quando utilizaram a preparação sem o 

umectante.  
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Os dados estão apresentados na tabela 8. 

 

Tabela 8. Modelo de equações de estimativas generalizadas do tipo logística para a 
variável pontuação visual. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2018. 

Concentração de 
glicerol 

Odds Ratio Coeficiente Intervalo de 
confiança 95% 

Glicerol 0,50% 1,855 0,618 0,875 – 3,932 

Glicerol 0,75% 0,360 -1,024 0,180 – 0,715 

Glicerol 0 0,808 -0,214 0,180 – 0,715 

Glicerol 1,45% 1 - - 

 

Para a variável umidade identificamos que não houve diferença na avaliação 

considerada boa (escore 6 e 7) para a concentrações de glicerol 0,50% e 0,75%, 

comparada com a concentração 1,45% recomendada pela OMS. Quando 

comparado à solução sem glicerol com a solução padrão observamos que os 

participantes tiveram menor chance de ter uma avaliação considerada boa em 

relação a umidade da pele quando utilizaram a preparação sem o umectante.  

Os dados estão apresentados na tabela 9. 

 

Tabela 9. Modelo de equações de estimativas generalizadas do tipo logística para a 
variável umidade. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2018. 

Concentração de 
glicerol 

Odds Ratio Coeficiente Intervalo de 
confiança 95% 

Glicerol 0,50% 1 4,22 0,423 – 2,361 

Glicerol 0,75% 0,879 -0,13 0,377 – 2,049 

Glicerol 0 0,246 -1,40 0,110 – 0,553 

Glicerol 1,45% 1 - - 

 

No quesito avaliação do produto testado, cada uma das variáveis foram 

descritas, considerando o escore do profissional em cada uma das fases do estudo. 

O gráfico 10 apresenta a avaliação da variável cor do produto. Ressalta-se que em 

todas as fases os participantes avaliaram a cor como escore 7, ou seja, a melhor 

avaliação possível. 
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Gráfico 10. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável cor em 
relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 
2018. 

 

 

Em relação a variável odor, observa-se menores números de avaliações 

positivas em relação as concentrações de glicerol 0,75% e 1,45%, conforme 

demonstrado no gráfico 11. 

 

Gráfico 11. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável odor em 
relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 
2018. 

 

 

Para a variável textura, os números de avaliações positivas foram elevados 

em quase a totalidade de avaliações de maior escore (7), ressaltando que a solução 

formulada é líquida e foi muito bem aceita pelos profissionais, sendo os dados 

apresentados no gráfico 12. 
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Gráfico 12. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável textura em 
relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 
2018. 

 

 

O Gráfico 13 apresenta a avaliação dos profissionais em relação a variável 

irritação. Os números de avaliações positivas também foram elevados, com quase a 

totalidade de avaliações de maior escore (7) em todas as formulações. 

 

Gráfico 13. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável irritação 
em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, 
Brasil, 2018. 

 

 

Em relação a variável ressecamento, observamos que houve avaliações com 

piores escores (1 e 3) com a solução sem glicerol e que não apareceram nas 

soluções com glicerol. Esses dados são evidenciados no gráfico 14. 
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Gráfico 14. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável 
ressecamento em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, 
São Paulo, Brasil, 2018. 

 

 

Quanto a variável facilidade de uso o gráfico 15 mostra que a maioria dos 

participantes consideraram todas as formulações com elevado escore (7), portanto, 

sem dificuldade de utilização. 

 

Gráfico 15. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável facilidade 
de uso em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São 
Paulo, Brasil, 2018. 

 

 

O Gráfico 16 apresenta a avaliação dos profissionais em relação a variável 

velocidade de secagem, demonstrando que houve um padrão semelhante de 

avaliação entre todas as soluções.  
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Gráfico 16. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável irritação 
em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, 
Brasil, 2018. 

 

 

Na variável aplicação, observamos que também houve homogeneidade entre 

as avaliações com as diferentes concentrações de glicerol, evidenciados no gráfico 

17. 

 

Gráfico 17. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável aplicação 
em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, 
Brasil, 2018. 

 

 

Quanto a variável avaliação geral do produto o gráfico 18 mostra que a 

maioria dos participantes consideraram todas as formulações, incluindo aquela sem 
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glicerol, com elevado escore (7 e 6). No entanto, apenas para a ausência de glicerol 

e concentração de 0,50% houve avaliações com escore baixo (3). 

 

Gráfico 18. Escore de avaliação de cada um dos participantes da variável avaliação 

geral em relação as diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão Preto, São Paulo, 

Brasil, 2018. 

 

 

Os dados da variável adesão à higiene de mãos nas quatro fases do estudo 

estão apresentados na tabela 10, considerando tanto o uso do álcool como da água 

e sabão por participante. Na fase 0% glicerol foram observadas 1139 oportunidades, 

sendo 688 executadas, com taxa de adesão média de 60,07%. Na fase 0,50% de 

glicerol foram 1138 oportunidades e 692 realizadas, taxa média de 60,61%. Com 

0,75% de glicerol obtivemos 1161 oportunidades e 677 práticas de higiene de mãos, 

taxa média de 58,57% e na fase 1,45% de glicerol foram 1200 oportunidades e 814 

ações realizadas, taxa média de 67,56%. Notamos que na fase sem glicerol a menor 

taxa de adesão à higiene de mãos por participante apresentada foi de 23,81% e a 

maior foi 74,07%. Na fase glicerol 0,50% a menor taxa foi superior (31,58%) e a 

maior 79,31%. Na fase 0,75% as taxas mínimas e máximas foram respectivamente 

30 e 77,78%, sendo maiores que a fase sem glicerol e menores que a fase 0,50%. 

Por último, na fase 1,45% as taxas de adesão foram 40,74% e 85,29%, sendo as 

maiores de todas as fases do estudo. 
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Tabela 10. Adesão à higiene de mãos nas quatro fases do estudo considerando o 
uso do álcool ou água e sabão. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2018. 

Participante Adesão higiene de 
mãos fase sem 

glicerol (%) 

Adesão higiene de 
mãos fase glicerol 

0,50% (%) 

Adesão higiene de 
mãos fase glicerol 

0,75% (%) 

Adesão higiene de 
mãos fase glicerol 

1,45% (%) 
P1 51,72 61,54 50,00 66,67 
P2 62,50 68,00 77,78 62,96 
P3 60,00 50,00 57,14 66,67 
P4 70,00 57,14 53,33 53,57 
P5 60,00 56,52 62,07 60,87 
P6 72,41 59,09 70,37 61,54 
P7 23,81 31,58 30,00 40,74 
P8 65,63 68,18 70,00 72,00 
P9 67,74 73,91 63,33 75,86 
P10 38,10 34,62 33,33 60,00 
P11 52,63 57,14 38,46 64,29 
P12 57,69 60,71 58,33 71,43 
P13 65,52 66,67 66,67 75,00 
P14 56,67 66,67 66,67 72,41 
P15 65,52 69,57 58,06 71,43 
P16 68,97 65,63 67,65 66,67 
P17 62,07 63,33 51,85 66,67 
P18 62,07 60,00 52,17 65,38 
P19 53,57 47,06 57,69 66,67 
P20 51,85 59,38 56,67 57,69 
P21 57,14 63,64 73,08 72,41 
P22 74,07 66,67 69,70 77,42 
P23 73,33 79,31 66,67 85,29 
P24 58,06 66,67 61,54 75,86 
P25 66,67 58,62 61,29 63,64 
P26 63,33 65,79 68,75 69,23 
P27 62,96 62,50 56,67 61,11 
P28 63,33 59,26 56,41 71,43 
P29 67,65 64,29 65,63 72,22 
P30 57,14 58,82 54,84 64,10 
P31 65,52 66,67 61,54 71,43 
P32 63,33 67,74 57,58 68,57 
P33 59,38 60,00 61,11 69,23 
P34 44,83 51,85 48,48 64,86 
P35 74,07 67,57 65,71 75,76 
P36 51,52 52,78 48,65 68,75 
P37 58,62 57,14 60,00 71,88 
P38 43,24 47,22 44,74 55,56 
P39 64,52 65,52 55,88 78,57 
P40 65,63 65,52 62,96 66,67 

Média 60,07 60,61 58,57 67,56 
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A tabela 11 apresenta a diferença de adesão entre a fase 1,45% (concentração de 

glicerol recomendada pela OMS) com as demais concentrações de glicerol por 

participante. Notamos que a maior diferença de médias de adesão à higiene de mãos 

encontrada foi entre a solução com glicerol a 1,45% e 0,75%, sendo a mesma de 9,71%.  
 

Tabela 11. Diferença da adesão à higiene de mãos entre a fase glicerol 1,45% com 
as outras diferentes soluções com diferentes concentrações de glicerol. Ribeirão 
Preto, São Paulo, Brasil, 2018. 

Participante 

Diferença da adesão a 
higiene de mãos fase 
glicerol 1,45% com a 
fase sem glicerol (%) 

Diferença da adesão a 
higiene de mãos fase 
glicerol 1,45% com a 

fase glicerol 0,50% (%) 

Diferença da adesão a 
higiene de mãos fase 
glicerol 1,45 com fase 

glicerol 0,75% (%) 

P1 14,95 5,13 16,67 
P2 0,46 -5,04 -14,82 
P3 6,67 16,67 9,53 
P4 -16,43 -3,57 0,24 
P5 0,87 4,35 -1,2 
P6 -10,87 2,45 -8,83 
P7 16,93 9,16 10,74 
P8 6,37 3,82 2 
P9 8,12 1,95 12,53 

P10 21,9 25,38 26,67 
P11 11,66 7,15 25,83 
P12 13,74 10,72 13,1 
P13 9,48 8,33 8,33 
P14 15,74 5,74 5,74 
P15 5,91 1,86 13,37 
P16 -2,3 1,04 -0,98 
P17 4,6 3,34 14,82 
P18 3,31 5,38 13,21 
P19 13,1 19,61 8,98 
P20 5,84 -1,69 1,02 
P21 15,27 8,77 -0,67 
P22 3,35 10,75 7,72 
P23 11,96 5,98 18,62 
P24 17,8 9,19 14,32 
P25 -3,03 5,02 2,35 
P26 5,9 3,44 0,48 
P27 -1,85 -1,39 4,44 
P28 8,1 12,17 15,02 
P29 4,57 7,93 6,59 
P30 6,96 5,28 9,26 
P31 5,91 4,76 9,89 
P32 5,24 0,83 10,99 
P33 9,85 9,23 8,12 
P34 20,03 13,01 16,38 
P35 1,69 8,19 10,05 
P36 17,23 15,97 20,1 
P37 13,26 14,74 11,88 
P38 12,32 8,34 10,82 
P39 14,05 13,05 22,69 
P40 1,04 1,15 3,71 

Média das 
diferenças 

6,815 5,86 9,71 
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5 DISCUSSÃO 

 

A literatura é clara em salientar a importância da lavagem de mãos e da 

integridade da pele das mesmas para a prevenção de IRAS. Sabemos que o uso do 

álcool gel é o método mais simples e mais eficaz para se evitar IRAS apesar de 

muitas vezes ocasionar perda da integridade da pele. Partindo deste pressuposto, a 

ideia de melhorar a adesão mantendo a atividade antibactericida do álcool gel por 

meio da mudança na concentração de glicerol parece interessante. 

Este estudo indica claramente que o uso do glicerol é importante para a 

manutenção da integridade da pele dos profissionais de saúde que trabalham em 

UTI. A tentativa de reduzir a concentração do glicerol com o objetivo de encontrar 

uma formulação que melhore a atividade bactericida sem prejuízo à adesão e 

aparecimento de lesões de pele demonstra nossa preocupação com este tema. E, 

no presente estudo, demonstramos que existe a possibilidade de utilizarmos 

concentrações menores das atualmente utilizadas num setor onde as oportunidades 

de lavagem de mãos superam outras áreas do hospital. 

Ao analisarmos o perfil dos participantes desta pesquisa, identificamos um 

predomínio de profissionais da categoria auxiliares e técnicos de enfermagem e 

consequentemente do sexo feminino, o que é condizente com o fato de as mulheres 

dominarem o exercício profissional de enfermagem ao longo dos anos. Santos e 

colaboradores (2008) destacam que as características femininas são consideradas 

indispensáveis na prática do cuidado ao paciente (SANTOS; BARREIRA, 2008).  

Quanto às horas de trabalho, percebemos o predomínio de profissionais que 

trabalham em tempo parcial (55%), que pode ter sido influenciado pelo maior 

contingente de profissionais de enfermagem. Nossos achados corroboram com 

estudo desenvolvido por Machado e colaboradores (2015) que ao analisarem todos 

os profissionais registrados no conselho federal de enfermagem (COFEN) 

identificaram que esta equipe declarou, em sua maioria, ter apenas um emprego 

(63,7%). 

As características que podem interferir na condição da pele, como coloração, 

uso de hidratante, história de dermatites ou outras doenças alérgicas e atividades 

que podem levar a danos na pele dos profissionais apresentamos apenas a 

descrição das mesmas para caracterização da população, porém nenhuma delas foi 
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mantida nos modelos de equações de estimativas generalizadas do tipo logística, 

pois não influenciaram o resultado.  

O uso de hidratantes foi comum nesta população em estudo, já que 42% dos 

participantes relataram utilizá-los várias vezes por dia. Tal comportamento poderia 

indicar uma preocupação destes participantes em preservar a integridade da pele, o 

que apesar de não significativo estatisticamente pode ser um fator de proteção 

contra lesões e ter contribuído para os resultados promissores da formulação com 

glicerol 0,50%. Estudo desenvolvido com objetivo de avaliar a tolerância da pele de 

profissionais na prática de higiene de mãos identificaram também que 50% dos 

indivíduos faziam uso regular de agente protetor para a pele (CHAMOREY, 2011). 

Em relação a avaliação da pele dos profissionais, esta foi realizada pelo 

pesquisador e também por auto avaliação dos participantes, segundo as 

recomendações da OMS. Na literatura identificam-se estudos que utilizaram estes 

métodos (LARSON, et al., 1986; KOWNATZKI, 2003; PITTET, et al., 2007), já que 

medidas fisiológicas como a perda de água e avaliação transepidérmica são testes 

não práticos para serem realizados em ambientes clínicos e alguns estudos 

confirmam que existe boa correlação entre estes métodos (BOYCE, et al., 2000; 

KOWNATZKI, 2003; GIRARD, 2001). 

Segundo Larson (2006) para uma comparação eficiente entre diferentes 

soluções para higiene de mãos, cada produto deve ser testado por diferentes 

usuários por pelo menos 2 a 3 semanas. Um período mínimo de 3 dias pode ser 

usado entre os funcionários em condições de alta carga de trabalho com um elevado 

número de oportunidades para higiene das mãos por hora de atendimento ao 

paciente. Neste estudo, optamos por realizar a avaliação da pele após o uso da 

solução pelo profissional por pelo menos sete dias, visando garantir que a 

comparação fosse eficiente, por ser uma UTI com inúmeras oportunidades de 

higiene de mãos.  

Analisando as variáveis que compuseram a avaliação das mãos dos 

profissionais realizada pelo pesquisador, observamos pouca variação em relação à 

variável vermelhidão nas diferentes concentrações de glicerol, já que a maioria dos 

participantes não tinham alteração na pele em relação a este quesito. Porém em 

relação a escamosidade, fissura e pontuação visual todos os participantes tiveram a 

melhor avaliação possível na concentração glicerol 0,50%. Em relação às variáveis 

da escala preenchida pelo participante (aparência, integridade, umidade, sensação e 
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integridade geral) em todas elas o melhor escore possível (7) foi assinalado por mais 

participantes quando em uso da solução alcoólica com glicerol 0,50%. Esses 

achados confirmam que o glicerol é importante na composição do álcool no que se 

refere à adesão e lesões de pele. Resultados semelhantes foram apresentados em 

estudo desenvolvido por Harbath e colaboradores (2002) que ao avaliarem uma 

intervenção para melhorar a adesão à higiene de mãos identificaram que o uso de 

solução alcoólica com glicerina promove maior hidratação nas mãos dos 

profissionais. Outro estudo que comparou diferentes tipos de soluções alcoólicas 

com diferentes concentrações de glicerina, variando de 2 a 8%, concluiu que 

nenhum dos produtos alterou a função de barreira da pele e nem causou irritação. 

Além disso, os pesquisadores ressaltam a necessidade de incorporação de um 

emoliente como a glicerina às preparações alcoólicas (HOUBEN, 2006). Newman 

(1999) corrobora estes achados ao demonstrar que o uso de álcool gel com 

produtos emolientes pode reduzir a irritação causada pela prática de higiene de 

mãos. O uso de álcool gel como opção a lavagem de mãos reduziu a escamosidade 

e eritema causado pelo uso de sabão convencional. Além disso, o tratamento com 

gel forneceu proteção contra a perda excessiva de água da pele mensurada por 

impedância.  

As lesões das mãos em profissionais de saúde são um problema grave com 

repercussões inclusive no controle da infecção. Estudo desenvolvido com o objetivo 

de avaliar a flora total de mãos saudáveis e danificadas após sua higienização 

identificou que a lavagem com água e sabão de mãos danificadas não foi eficaz na 

redução de sua contaminação e concluíram que lesões aumentam o risco de 

manutenção de microrganismos, já que as mãos irritadas apresentavam 

significativamente mais unidades formadoras de colônias de microrganismos (UFC) 

do que as mãos normais (DE ALMEIDA E BORGES, et al., 2007). Outra 

investigação, corrobora estes achados ao identificar que as contagens bacterianas 

das mãos de profissionais com mãos lesionadas foram maiores que aquelas em 

mãos saudáveis. Além disso, as mãos danificadas apresentaram maior frequência 

de Staphylococcus aureus, 16,7% versus 10%; bactérias gram-negativas, 20% 

versus 6,7%; e levedura, 26,7% versus 20%, respectivamente (ROCHA, et al., 

2009).  

Diante da relevância deste problema o serviço de saúde pública dos EUA tem 

como meta para 2020 reduzir a incidência de lesões cutâneas em mãos de 
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profissionais de saúde em dez por cento, sendo que a taxa de referência foi 4,4 por 

10.000 trabalhadores em tempo integral em 2008 (HEALTHY PEOPLE 2020 

TOPICS & OBJECTIVES, 2012).  

Fica evidente a necessidade do uso de soluções alcoólicas para higiene de 

mãos com a presença de emolientes para minimizar os danos na pele de 

profissionais.  

A Organização Mundial de Saúde recomenda no guideline de higiene de 

mãos, em suas diretrizes para o preparo de solução alcoólica, a adição de glicerol 

1,45% para todos os países. Embora há de se valorizar a iniciativa, é necessário 

introduzir na discussão as questões referentes as diferenças regionais quanto ao 

clima. Estudo que comparou duas populações de enfermagem diferentes - uma do 

Arizona, e outra de Racine, quanto à presença de descamação, fissuras e eritema 

em mãos, identificou que os profissionais mais suscetíveis à pele seca tinham mais 

de 30 anos de idade, tinham grande exposição à higiene de mãos (mais de três 

lavagens por hora) e estavam expostos ao clima de inverno. Ressaltam ainda que os 

profissionais de saúde em climas mais frios e secos tiveram significativamente mais 

lesões do que aqueles de regiões mais quentes (SEITZ, 1988). Outra investigação 

que avaliou a condição da pele dos profissionais de saúde por imagens de alta 

resolução, identificou que o grau de ressecamento das mãos, nas regiões articulares 

e dorso foram significantemente maiores no inverno do que na primavera. Em 

relação à avaliação de eritema o mesmo diminuiu durante a primavera e aumentou 

durante o inverno (CANNING,2009). Nossas descobertas podem ser encorajadoras 

no sentido de apoiar testes em instituições do mundo todo, em diferentes condições 

climáticas com concentrações de glicerol inferiores como a 0,50%. 

Ressalta-se ainda que a presença de dermatites de mãos é um dos fatores 

relacionados com a baixa adesão à higiene de mãos em serviços de saúde, bem 

como a ausência de insumos para a realização desta prática (PITTET et al., 2000). 

Neste sentido avaliamos as taxas de adesão a prática de higiene de mãos 

com as diferentes concentrações de glicerol e comparamos com a solução glicerol 

1,45% (padrão recomendado pela OMS). Notamos que a média das diferenças de 

adesão entre as fases 1,45% versus 0,75%; 1,45% versus 0,50% e 1,45% versus 0, 

foram respectivamente 9,71%; 5,86% e 6,82%. Esses dados sugerem que a adesão 

à higiene de mãos foi superior na fase glicerol 1,45% comparada com as demais 

fases. No entanto, nenhuma média foi superior a 10%, além disso a fase glicerol 
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0,50% obteve a menor diferença em relação à concentração padrão. Considerando 

estes achados, reforçamos que a solução alcóolica com glicerol 0,50% poderia ser 

utilizada, não prejudicando a adesão à higiene de mãos.  

Pensamos que estudos futuros deveriam analisar a utilização de soluções 

alcóolicas com diferentes concentrações de glicerol associando a implementação de 

um protocolo para avaliação da incidência de dermatite de mãos, particularmente em 

UTI tendo em vista o elevado número de oportunidades para higiene de mãos neste 

setor. Também seria recomendável a avaliação das mãos dos profissionais por meio 

dos instrumentos propostos pela OMS, bem como a associação a um instrumento de 

notificação de eventos adversos. Assim, finalmente a instituição poderia evidenciar a 

concentração de glicerol recomendável para a sua realidade.  

Ao que pese as contribuições deste estudo não podemos deixar de elencar 

algumas limitações. O estudo foi desenvolvido em um único centro com 40 

profissionais, embora o número de oportunidades de higiene de mãos avaliadas em 

cada período foi significante. Outra questão a ser discutida diz respeito ao efeito 

carry-over, ou seja, efeito residual de uma intervenção durante a aplicação da 

próxima. Nesses casos, como é o do presente estudo indica-se um período de 

washout entre as intervenções, a fim de esperar a cessação do efeito residual 

(SOUZA, 2009). Na prática clínica utilizar este período seria inviável considerando 

que os profissionais trabalham em turnos diferentes, tem folgas em dias diferentes e 

assim, cada um necessitaria começar a intervenção em um período específico, o 

que não seria possível, pois a solução alcóolica fica disposta à beira do leito na UTI. 

Porém para minimizar o efeito carry-over, todos os participantes foram avaliados 

após o uso da solução por pelo menos 7 dias e também tivemos o controle de o 

participante não saber qual formulação estava usando. Outra limitação a ser 

considerada é o fato de não sabermos o consumo de solução alcóolica de cada 

participante, nas diferentes fases do estudo. Este acompanhamento só seria 

possível se o profissional tivesse seu próprio frasco para higiene de mãos, no 

entanto, na prática clínica, isto não seria possível considerando a impossibilidade de 

acondicionamento deste frasco, já que se o profissional o guardasse no bolso, 

contaminaria sua roupa no momento de pegá-lo para higienizar as mãos.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Nossos resultados demonstram que a utilização de solução alcoólica com 

glicerol 0,50% apresentou a melhor tolerância e melhor aceitação por parte dos 

profissionais que trabalham em UTI. A melhor adesão média à higiene de mãos foi 

com a solução alcoólica com glicerol 1,45%, seguida da formulação com glicerol 

0,50%, com diferença de aproximadamente 6%. 

Desta forma concluímos que a formulação alcoólica com glicerol a 0,50% 

poderia ser passível de utilização na prática clínica.   
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ANEXOS 

 

Instrumento 1. Caracterização dos participantes e avaliação dos fatores que 

influenciam a tolerância da pele dos profissionais 
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Instrumento 2. Avaliação da frequência de prática da higienização das mãos 

dos profissionais 
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Instrumento 3. Escalas de avaliação das condições da pele pelo observador 

(avaliação objetiva) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexos  |  69 

 

Instrumento 4. Avaliação pelo profissional das condições de sua pele 
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Instrumento 5. Avaliação da aceitabilidade da formulação alcoólica pelo 

profissional 
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Instrumento 6. Observação da prática de higiene de mãos  

 
 
 

Observador:       
Data: _____/_____/__________       
Início: ________________       
Fim: _______________       
Duração: _________       
Unidade: ______________       
Categoria profissional: ___________       

  
      
FRICÇÃO COM 
ÁLCOOL 

ÁGUA E 
SABONETE 

NÃO 
REALIZADA 

ANTES DE CONTATO AO 
PACIENTE       
ANTES PROCEDIMENTO 
ASSÉPTICO       
APÓS CONTATO COM FLUÍDOS       
APÓS CONTATO COM PACIENTE       
APÓS CONTATO COM 
SUPERFÍCIES       
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Instrumento 7. Avaliação da adesão à higiene de mãos segundo indicação 
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APÊNDICE 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Enfa. Mayra Gonçalves Menegueti – 

Doutoranda do Departamento de Enfermagem Geral e Especializada da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP)  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Ana Maria Laus – Docente do 

Departamento de Enfermagem Geral e Especializada da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP). 

 

Gostaria de convidá-lo (a) para participar da pesquisa intitulada “Solução 

alcoólica para higiene das mãos com diferentes concentrações de glicerol: avaliação 

da tolerância e adesão por profissionais de saúde em terapia intensiva”, que tem 

como objetivo avaliar a tolerância, aceitabilidade e adesão à higiene de mãos por 

parte de profissionais de terapia intensiva para adultos, quando em uso de soluções 

alcoólicas com diferentes concentrações de glicerol. 

Para alcançar o objetivo proposto, conto com sua participação que se 

constituíra na utilização de 4 formulações alcoólicas (A, B, C e D) com diferentes 

concentrações de glicerol para a higiene de mãos durante os turnos de trabalho. 

Cada formulação será utilizada por 30 dias úteis consecutivos como produto de 

higiene das mãos exclusivo, sem qualquer aplicação adicional de cremes, loções ou 

pomadas. Serão fornecidas almotolias de álcool gel para colocação à beira do leito, 

sendo esta a única opção alcóolica para higiene de mãos na unidade. Sua 

participação também implicará no preenchimento de dois instrumentos de coleta de 

dados e o participante também responderá a outros três questionários, com um 

tempo previsto de 30 minutos. Ressaltamos também que durante todo o período de 

estudo poderemos observar a sua adesão a prática de higiene de mãos durante 

seus turnos de trabalho.  
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A sua participação no estudo é voluntária e não implicará em gastos 

financeiros para você. O tempo necessário para sua participação no estudo será de 

quatro meses, considerando o período de utilização das soluções de teste. 

Caso você aceite participar, serão agendados no seu local de trabalho 

encontros com a pesquisadora responsável, a cada fase do estudo no qual serão 

entregues a você os documentos a serem preenchidos. Os riscos esperados por sua 

participação no estudo podem estar relacionados com a possibilidade de irritação da 

pele com o uso das soluções em teste. Para evitar tais riscos, asseguramos que 

você terá total liberdade para aceitar ou não participar desta pesquisa e de deixar de 

participar a qualquer momento sem justificativas, retirando seu consentimento a 

qualquer momento, sem receber quaisquer prejuízos. 

Não é esperado que você receba benefícios diretos pela participação neste 

estudo, entretanto, acreditamos que os resultados desta pesquisa contribuirão para 

subsidiar a melhoria das condições das práticas de higiene de mãos. 

Os resultados do estudo serão utilizados para fins científicos e serão 

divulgados em eventos, revistas e meios de comunicação. Em nenhum momento da 

pesquisa você será identificado (a), mesmo no momento da divulgação dos 

resultados, pois os dados serão apresentados em conjunto. 

Em caso de dúvidas, em qualquer fase do estudo você poderá entrar em 

contato com a pesquisadora responsável “Mayra Gonçalves Menegueti”, no 

endereço Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, CEP: 14049-902, Ribeirão Preto - 

SP, nos respectivos telefones (16) 3602 2319 e (16) 98118 1046, ou ainda, no e-

mail: mayramenegueti@usp.br.  

Caso queira esclarecer quaisquer dúvidas sobre os aspectos éticos desta 

pesquisa, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEP-

EERP-USP) no endereço Av. Bandeirantes n. 3900, Campus Universitário, Bairro 

Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP ou pelo telefone (16) 3315-9197, de segunda à 

sexta-feira das 8h às 17h. O CEP-EERP-USP tem como finalidade proteger 

eticamente o participante de projetos de pesquisa que envolvam seres humanos. Se 

você se sentir prejudicado (a) por ter participado da pesquisa, você poderá buscar 

indenização de acordo com a lei vigente no Brasil.  
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Gostaríamos de informar também que você receberá uma via deste termo de 

consentimento livre e esclarecido assinada pela pesquisadora responsável, a qual 

ficará com outra via assinada do mesmo. 

 

 

Nome do Participante  

 

 

Assinatura do Participante 

 

Data 

 

________________________________ 

Enfa. Mayra Gonçalves Menegueti  

Pesquisadora responsável 

___/___/______ 

Data 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


