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RESUMO 

 

SANTOS, Sara Soares. Desenvolvimento de protótipo de aplicativo para 

dispositivos móveis sobre limpeza e desinfecção de superfícies em serviços 

de saúde. 2018. 90f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2018 

 

O ambiental hospitalar tem desempenhado um papel influente na transmissão de 

microrganismos causadores das infecções relacionadas a assistência à saúde, 

principalmente por intermédio da contaminação das mãos dos profissionais de 

saúde e do ambiente, sugerindo falhas nos processos de limpeza e desinfecção. 

Assim, a melhoria dos processos de limpeza e desinfecção hospitalar é um dos 

componentes incluídos em um conjunto de medidas de controle. O objetivo desse 

estudo foi desenvolver um protótipo de aplicativo para dispositivos móveis sobre 

limpeza e desinfecção de superfícies como ferramenta de apoio educacional a 

formação continuada dos colaboradores dos serviços de limpeza hospitalar. 

Trata-se de uma pesquisa aplicada do tipo exploratória-descritiva e com 

abordagem quantitativa. A construção foi apoiada no Design Instrucional 

Contextualizado, dividido em fases e construção. A primeira fase consistiu no 

levantamento das necessidades educacionais e a caracterização dos usuários do 

aplicativo, por meio da aplicação de questionários semiestruturados. Fizeram 

parte deste estudo 12 gestores e 143 colaboradores da equipe de limpeza 

hospitalar de duas instituições de saúde, uma privada e outra pública, sendoesta 

composta por funcionários efetivos e terceirizados. A segunda fase abrangeu o 

planejamento do aplicativo e a terceira, o desenvolvimento do protótipo utilizando 

o Photoshop para o desenho das telas. Os resultados da etapa de levantamento 

das necessidades evidenciaram um predomínio do sexo feminino, média de idade 

de 45 anos e uma baixa escolaridade. As questões sobre satisfação com o 

trabalho, satisfação com os treinamentos, conhecimentos básicos e desempenho 

obtiveram uma avaliação positiva por parte dos colaboradores, no entanto 

algumas situações foram percebidas como de risco a segurança ao paciente e a 

saúde do trabalhador. Já as questões envolvendo incentivos motivacionais 

tiveram as pontuações mais baixas. A partir desse levantamento foi possível 
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identificar que há uma necessidade de uma estratégia educacional adicional aos 

programas de educação já existentes nas instituições, sendo necessário e 

plausível a progressão do aplicativo como ferramenta de apoio ao ensino desses 

colaboradores. Com isso, criou-se um protótipo de aplicativo abordando temáticas 

que se enquadram nas necessidades observadas. 

 

Palavras-chave: Serviço Hospitalar de Limpeza; Aplicativos Móveis; Educação 

Continuada; Infecção Hospitalar. 
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ABSTRACT 

 

SANTOS, Sara Soares. Development of application prototype for mobile 

devices on surface cleaning and disinfection in health services. 2018. 90f. 

Dissertation (Master in Fundamental Nursing) – University of São Paulo at 

Ribeirão Preto College of Nursing, Ribeirão Preto, 2018.  

 

The hospital environment has played an important role in the transmission of 

microorganisms that cause infections related to health care, mainly through the 

contamination of the hands of health professionals and the environment, 

suggesting flaws in the cleaning and disinfection processes. Thus, improvement of 

hospital cleaning and disinfection processes is one of the components included in 

a set of control measures. The objective of this study was to develop a prototype 

application for mobile devices on cleaning and disinfection of surfaces as a tool for 

educational support for the continuing training of employees of hospital cleaning 

services. It is an applied research of the exploratory-descriptive type and with 

quantitative approach. The construction was supported in the Contextualized 

Instructional Design, divided into phases and construction. The first phase 

consisted of the survey of educational needs and the characterization of the users 

of the application, through the application of semi-structured questionnaires. This 

study included 12 managers and 143 employees of the hospital cleaning crew of 

two health institutions, private and public other, the latter being composed of 

effective and outsourced employees. The second phase covered the planning of 

the application and the third, the development of the prototype using Photoshop 

for drawing the screens. The results of the needs assessment stage showed a 

predominance of females, mean age of 45 years and low schooling. The questions 

about job and training satisfaction, basic knowledge and performance obtained a 

positive evaluation by the employees, however some situations were perceived as 

a risk to patient safety and worker health. As for the issues involving motivational 

incentives had the lowest scores. From this survey it was possible to identify that 

there is a need for an additional educational strategy to the education programs 

already existing in the institutions, being necessary and plausible the progression 

of the application as a tool to support the teaching of these collaborators. With this, 
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an application prototype was created, addressing themes that fit the observed 

needs. 

 

Keywords: Housekeeping Hospital; Mobile Applications; Education Continuing; 

Cross Infection 
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RESUMEN 

 

SANTOS, Sara Soares. Desarrollo de prototipo de aplicación para 

dispositivos móviles sobre limpieza y desinfección de superficies en 

servicios de salud. 2018. 90h. Disertación (Maestría en Enfermería 

Fundamental) - Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2018.  

 

El ambiente hospitalario ha desempeñado un papel influyente en la transmisión de 

microorganismos causantes de las infecciones relacionadas con la asistencia a la 

salud, principalmente a través de la contaminación de las manos de los 

profesionales de la salud y del ambiente, sugiriendo fallas en los procesos de 

limpieza y desinfección. Así, la mejora de los procesos de limpieza y desinfección 

hospitalaria es uno de los componentes incluidos en un conjunto de medidas de 

control. El objetivo de este estudio fue desarrollar un prototipo de aplicación para 

dispositivos móviles sobre limpieza y desinfección de superficies como 

herramienta de apoyo educativo a la formación continuada de los colaboradores 

de los servicios de limpieza hospitalaria. Se trata de una investigación aplicada 

del tipo exploratoria-descriptiva y con abordaje cuantitativo. La construcción fue 

apoyada en el Diseño Instrucional Contextualizado, dividido en fases y 

construcción. La primera fase consistió en el levantamiento de las necesidades 

educativas y la caracterización de los usuarios de la aplicación, a través de la 

aplicación de cuestionarios semiestructurados. En este estudio participaron 12 

gestores y 143 colaboradores del equipo de limpieza hospitalaria de dos 

instituciones de salud, una privada y otra pública, siendo la última compuesta por 

funcionarios efectivos y tercerizados. La segunda fase abarcó la planificación de 

la aplicación y la tercera, el desarrollo del prototipo utilizando Photoshop para el 

diseño de las pantallas. Los resultados de la etapa de levantamiento de las 

necesidades evidenciaron un predominio del sexo femenino, promedio de edad de 

45 años y una baja escolaridad. Las cuestiones sobre satisfacción con el trabajo, 

satisfacción con los entrenamientos, conocimientos básicos y desempeño 

obtuvieron una evaluación positiva por parte de los colaboradores, sin embargo 
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algunas situaciones fueron percibidas como de riesgo la seguridad al paciente y la 

salud del trabajador. Las cuestiones que involucra incentivos motivacionales 

tuvieron las puntuaciones más bajas. A partir de ese relevamiento fue posible 

identificar que hay una necesidad de una estrategia educativa adicional a los 

programas de educación ya existentes en las instituciones, siendo necesario y 

plausible la progresión de la aplicación como herramienta de apoyo a la 

enseñanza de esos colaboradores. Con ello, se creó un prototipo de aplicación 

abordando temáticas que se encuadran en las necesidades observadas. 

Palabras clave: Servicio de Limpieza en Hospital; Aplicaciones Móviles; 

Educación Continua; Infección Hospitalaria 
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1 INTRODUÇÃO   

 

As infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS) são uma das 

principais causas evitáveis de morte e morbidades e correspondem a significativo 

aumento do custo e do tempo de internação do paciente. 

Entre as principais preocupações em relação à essas infecções está a 

segurança do paciente e qualidade dos serviços (BRASIL, 2017). Desta forma, 

muitas abordagens têm sido feitas com o objetivo de transformar essa realidade, 

entre elas o ambiente de cuidados de saúde, enquanto componente eficaz na 

prevenção e controle dessas infecções e segurança do paciente (COLE, 2015).  

Entretanto, durante muito tempo essa influência ambiental no controle às 

infecções associados aos cuidados em saúde não era reconhecida pelo meio 

científico, principalmente, pela baixa qualidade dos estudos realizados, não 

apresentando resultados confiáveis (DONSKEY, 2013). Somente na última 

década, um crescente número de evidências vem sugerindo que melhorias na 

desinfecção ambiental podem prevenir a transmissão de microrganismos 

causadores de doenças. Embora a qualidade dessas evidências ainda não seja 

satisfatória, todavia, oferecem suporte para investigar a limpeza ambiental e 

consequentemente as estratégias de controle de infecção (DONSKEY, 2013). 

Evidências científicas recentes apontam que ambientes de saúde são 

importantes abrigos de agentes infectantes como: bactérias (Enterococcus spp.; 

Acinetobacter spp.), vírus (Influenzavirus; Astrovirus), e fungos (Candida albicans; 

Torulopsis glabrata). Tais microrganismos podem permanecer no ambiente 

durante semanas e até meses, representando um risco para infecção relacionada 

a assistência à saúde, juntamente com outros fatores como a falta de adesão a 

higiene das mãos (D’ARCY et al., 2014, WEBER, ANDERSON, RUTALA, 2013, 

RUSSOTTO et al., 2015). 

Nesse sentido, a prática adequada de limpeza hospitalar pode 

desempenhar um papel importante no controle de surtos e na redução da 

transmissão endêmica (CHAN et al., 2015). Entretanto, estudos apontam falhas 

na execução da limpeza e desinfecção de superfícies, realizadas pelos 

trabalhadores dos serviços de limpeza hospitalar, que podem acarretar 

contaminação ambiental, representando risco à saúde do paciente (WEBER; 
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RUTALA, 2013; SANTOS et al., 2013). Diante desse cenário, existem medidas de 

sucesso propostas que vêm sendo objeto de estudos, visando auxiliar na eficácia 

da limpeza e desinfecção de superfícies. Tais medidas incluem políticas e 

procedimentos que delimitam responsabilidades de limpeza entre a equipe, 

seleção de produtos de limpeza apropriados, educação, monitoramento e 

feedback para o pessoal (HAVILL, 2013). 

Na orientação da equipe dos serviços de limpeza e desinfecção de 

superfícies hospitalares há uma variedade de informações que devem ser 

fornecidas com competência e cobradas com frequência, para que haja a 

realização de uma higiene de forma eficaz. Devem-se ainda enfatizar itens 

relevantes como: frequência, superfícies a serem limpas, ordem da limpeza, 

produtos, técnica, material a ser utilizado, concentração de cada degermante e o 

tempo de contato correto (HAVILL, 2013).  

Em vista a escassez de materiais voltados ao ensino-aprendizagem da 

equipe de limpeza hospitalar, fez-se necessário reconhecer a importância do 

papel dos serviços de limpeza e desinfecção de superfícies no controle de 

infecção relacionadas a assistência à saúde e apresentar uma proposta de 

metodologia que auxilie na aprendizagem desses profissionais. 

Atualmente, existe uma diversidade de tecnologias empregadas como 

ferramentas de promoção do ensino; dentre eles destacam- se os dispositivos 

móveis, que ao serem utilizados com a finalidade de aprendizagem, 

especialmente no campo da educação, são chamados de móbile learning ou m-

learning (KEENGWE; BHARGAVA, 2014). Estes estão cada vez mais sendo 

adotados e tornam-se diariamente parte da vida de muitas pessoas. Sua 

utilização na educação é altamente inovadora e motivadora para discentes 

(ZYDNEY; WARNER, 2016). 

 Assim, juntamente com a popularização das tecnologias móveis, os 

aplicativos móveis ou App estão se tornando uma importante fonte de orientação 

em saúde. Um aplicativo pode ser definido como um programa ou software 

desenvolvido para ser instalado em dispositivos móveis (PRESSMAN; MAXIM, 

2016). 

 Somente em 2015 mais de 3 bilhões de aplicativos relacionados à saúde 

foram baixados (GRUNDY; WANG; BERO, 2016). Todo esse sucesso se dá pela 
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capacidade que tais tecnologias têm de transformar o modo de aprender, por 

meio do oferecimento de conteúdos de maneira mais interativa e envolvente, sem 

limite de tempo e lugar (ZYDNEY; WARNER, 2016). Da mesma forma, essa 

tecnologia tem facilitado o desenvolvimento da comunicação cooperativa e da 

resolução de problemas (SUNG; CHANG; LIU, 2016). 

 Em virtude da importância dessas ferramentas tecnológicas no processo 

de aprendizagem e buscando justificar o presente estudo, procurou-se por meio 

de uma prospecção tecnológica avaliar a existência de estudos prévios com a 

inovação em questão, bem como lacunas a serem preenchidas. Assim, foi 

realizada uma busca sistemática em seis bases de dados, a saber Pubmed, 

Cochrane, Web of Science, Cinahl, Scopus e Lilacs, usando descritores 

controlados, além de lojas virtuais como Google Play Store e App Store - Apple, 

tornando possível constatar a ausência de estudos ou softwares desenvolvidos 

voltados para os serviços de limpeza e desinfecção de superfícies. 

Portanto, diante da carência de estudos e a necessidade de estratégias 

para a educação dos colaboradores do serviço de limpeza e desinfecção de 

superfícies hospitalares, este estudo se propôs um software para auxiliar no 

treinamento dessas equipes mediante a difusão dos conhecimentos de normas de 

limpeza de maneira mais interativa, com o propósito de incentivar esse servidor a 

assumir um papel ativo em sua formação e na prevenção da infecção hospitalar, 

com vista a manutenção do ambiente hospitalar biologicamente seguro. 
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2 OBJETIVOS 

 

- Geral: Desenvolver protótipo de aplicativo para dispositivos móveis sobre 

limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde. 

 

 

- Específicos: 

 

• Caracterizar sócio demograficamente colaboradores e gestores do serviço 

de limpeza e desinfecção de um hospital público e um da rede privada no 

município de Ribeirão Preto-SP; 

• Identificar necessidades de treinamentos e dificuldades enfrentandas pelos 

colaboradores e gestores nas duas instituições. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Contextualização Histórica da Infecção Hospitalar 

 

Infecção hospitalar compreende qualquer tipo de infecção contraída pelo 

paciente no hospital, que pode ser adquirida após a admissão do paciente e se 

manifestar durante a internação ou após a alta, relacionando-se, portanto com a 

internação ou procedimentos hospitalares (BRASIL, 1998). A prevenção e o 

controle dessas infecções, assim como surtos e o aumento da resistência a 

antibióticos, são dilemas de grande relevância para a segurança do paciente 

como também trabalhadores que atuam nesses serviços (HUTTNER et al., 2013). 

A preocupação com as infecções hospitalares não é algo tão recente;  

sendo  assim, optou-se por resgatar a história a partir do século XIX, quando 

James Young Simpson em sua prática cirúrgica já estabelecia uma relação entre 

as infecções e o ambiente hospitalar e observou que a mortalidade em pacientes 

amputados que se encontravam hospitalizados era quatro vezes maior  do que 

nos pacientes submetidos ao procedimento a domicílio (COUTO; PEDROSA; 

NOGUEIRA, 1997). 

Em 1847, uma doença que acometia mulheres após o parto, atraiu a 

atenção do médico Ignaz Semmelweis do Hospital de Viena, o mesmo verificou 

que as taxas de mortalidade eram menores em mulheres atendidas por 

enfermeiras do que as atendidas pelos estudantes de medicina. Após a 

investigação da morte do seu amigo em um acidente com bisturi usado nas 

autopsias, concluiu que as mãos contaminadas dos estudantes levavam matéria 

orgânica pútrida para pacientes saudáveis (LERNER, 2014). 

Semmelwies percebeu que somente a lavagem das mãos com água e 

sabão não seria o bastante para evitar a contaminação dos pacientes; assim, 

após alguns testes, estabeleceu a desinfecção das mãos com hipoclorito de cálcio 

antes dos procedimentos. A partir daí a mortalidade materna reduziu de 12,24% 

para 1,89% em três meses. Contudo, apesar de tantas evidências, muitos dos 

seus colegas contestaram essa medida (RODRIGUES et al., 1997). 

Tempos depois surge Florence Nightingale, enfermeira, que durante seus 

serviços voluntários na guerra da Criméia em 1854, observou que as péssimas 
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condições de higiene e saneamento do hospital contribuíam com os altos índices 

de mortalidade. Após essas observações, Florence ampliou seus cuidados para o 

ambiente através de estratégias como: a limpeza, iluminação natural, ventilação, 

melhorou as condições sanitárias, acrescentou lavanderias e dietas para os 

pacientes. Com isso a mortalidade reduziu de 42,7% em fevereiro, para 2,2% em 

junho de 1855 (RODRIGUES et al., 1997). 

Ainda no século XIX, a notícia do uso de antimicrobianos na década de 40 

chegou como uma agradável solução para o problema da infecção hospitalar. 

Porém esse entusiasmo durou até meados da década de 50, quando uma 

pandemia de Staphylococcus aureus resistentes aos antimicrobianos disponíveis 

infesta os Estados Unidos (COUTO; PEDROSA; NOGUEIRA, 1997). A partir daí, 

na década de 60, surgem as fortes orientações para que os países criassem 

comissões de controle de infecção hospitalar (CCIH) nas organizações de saúde 

(OLIVEIRA; PAULA, 2013). 

 No Brasil essa recomendação se deu com a Portaria do Ministério da 

Saúde nº 196, de 24 de junho de 1983, que regulamentou o Programa de 

Controle de Infecção Hospitalar (PCIH), sendo substituída mais tarde pela 

Portaria MS nº 930/ 92 que estabeleceu que todos os hospitais, independente da 

entidade mantenedora, deveriam manter o PCIH e propor métodos de busca ativa 

para Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares (BRASIL, 1992). 

 Em 1997, a Lei nº 9431/1997 tornou obrigatória a manutenção do programa 

de controle de infecções hospitalares em todo país e preconizou a criação da 

Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), para execução (BRASIL, 

1997). No ano seguinte, em substituição a Portaria nº 930/92, foi publicada a 

Portaria nº 2616/ 98, ainda em vigência, que compreende o somatório das 

diretrizes e normas para a prevenção e controle (BRASIL, 1998). 

Em 1988, em um artigo publicado nos Estados Unidos pelo Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças (CDC) de Atlanta, o termo Infecção 

Relacionada a Assistência em Saúde (IRAS) foi utilizado em substituição a 

Infecção nosocomial, visto que engloba não apenas as infecções adquiridas no 

ambiente hospitalar, mas em qualquer outro ambiente de saúde, como 

ambulatórios e cuidados prestados em domicilio (GARNER et al., 1988; HORAN; 

ANDRUS; DUDECK, 2008).  
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Muitos anos se passaram e as infecções relacionadas à assistência em 

saúde continuam sendo um problema mundial e seus índices são empregados 

como um indicador da qualidade dos cuidados (PADOVEZE et al., 2017).  

Atualmente, no Brasil as legislações que determinam as diretrizes gerais para a 

prevenção e controle de IRAS são a Lei 9.431 (1997), a Portaria 2.616/98 e a 

RDC 48/2000 (PADOVEZE; FORTALEZA, 2014). 

 

3.2 Medidas de Prevenção das Infecções Relacionadas a Assistência à 

Saúde 

 

 Acredita-se que a maior parte das infecções sobrevém de um desequilíbrio 

entre a integridade da pele e mucosas e o sistema imunológico (WENZEL, 2010). 

No entanto, fenômenos externos como superfícies ambientais e objetos 

inanimados contaminados com patógenos foram identificados como prováveis 

agentes envolvidos nas infecções relacionadas a assistência à saúde (TAJEDDIN 

et al., 2016; CARLING; HUANG, 2013). 

Na grande maioria, a contaminação se dá através das mãos dos 

profissionais de saúde, pelo contato direto com o paciente na prestação da 

assistência, ou em atividades específicas que incluem o manuseio de itens e 

superfícies de alto toque como: trilhos de cama, mesa e cabeceira (THOM et al., 

2017; CHEN et al., 2015). Assim, uma das principais medidas internacionalmente 

comprovadas e amplamente aceitas na prevenção e controle das infecções 

nosocomiais reside na higiene das mãos (MIELKE, 2018).   

 Em termos de transferência dos microrganismos por meio do toque em 

superfícies contaminadas existe uma preocupação maior com áreas próximas do 

paciente, já que estão mais relacionadas a higienização das mãos dos 

profissionais. Entretanto, um alto nível de contaminação em áreas distantes do 

paciente pode sinalizar a falta de adesão às recomendações de controle de 

infecção e à necessidade de se avaliar os padrões de higiene interna do hospital 

(WILLE et al., 2018). 

À medida que um crescente número de evidências científicas tem 

demonstrado a capacidade dos patógenos de sobreviver em ambientes de saúde 

por horas e até meses, o ambiente tem sido considerado um dos fatores 
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substanciais no controle da infecção hospitalar (LOPEZ-GIGOSOS et al., 2014; 

KRAMER; SCHWEBKE; KAMPF, 2006; WEBER; ANDERSON; RUTALA, 2013; 

OTTER; FRENCH, 2009, CHEMALY et al., 2014). Assim, melhorias nos métodos 

de limpeza e desinfecção de superfícies têm sido apontadas como uma das 

estratégias que podem prevenir a transmissão de patógenos e reduzir as 

infecções associadas aos cuidados com a saúde (DONSKEY, 2013).  

Conforme a contaminação ambiental se torna foco de estudo, muitas 

tecnologias estão surgindo para reduzir os riscos oriundos do depósito de 

patógenos em ambiente, como: dispositivos emissores de radiação ultravioleta-C 

(UVC), sistemas de desinfecção por vapor de peróxido de hidrogênio, superfícies 

de contato auto desinfetante ou revestidas com cobre e sal fino de cobre com 

função antimicrobiana (WONG et al., 2016; ALI et al., 2016; WEI et al., 2014; 

CHEMALY et al., 2014; DANCER, 2014). Adicionalmente estão sendo estudados 

métodos de monitoramento e avaliação da eficiência da limpeza, como o uso da 

tecnologia de bioluminescência de trifosfato de adenosina (ATP) e marcadores 

fluorescentes (CARLING, 2013). 

Diante de tantas pluralidades, estabelecer uma padronização torna-se uma 

tarefa complexa, visto que, há uma grande diversidade na forma de limpeza e 

desinfecção hospitalar e nas tecnologias utilizadas, e algumas delas necessitam 

serem melhor estudadas para serem definidas com mais precisão (MITCHELL et 

al., 2017). Dessa forma, embora esses dispositivos automatizados sejam um 

diferencial significativo no controle da infecção hospitalar, os métodos 

convencionais de limpeza e desinfecção hospitalar continuarão tendo sua 

importância no controle ambiental, pois retrata a realidade de muitos hospitais 

(DESHPANDE; DONSKEY, 2017; DANCER, 2011). 

No entanto, esse tipo de limpeza, tem sido motivo de discussão, por se 

tratar de uma ação de baixa qualidade. Vários estudos discutem falhas na 

execução da limpeza manual que podem acarretar a contaminação de 

superfícies, reforçando a necessidade de maximizar a qualidade dos processos 

de limpeza nos hospitais (GUERREIRO et al., 2012, DOLL; STEVENS; 

BEARMAN, 2018, NG, 2014, DESHPANDE, DONSKEY, 2017). 
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 3.3 Limpeza e desinfecção de superfícies 

 

O processo de limpeza e desinfecção de superfícies envolve fases distintas 

e interdependentes: a limpeza que é determinada pela remoção de sujidades em 

objetos e superfícies, normalmente feito manualmente por meio de fricção 

utilizando água com detergente ou produtos químicos; e a desinfecção definida 

como o processo químico ou físico de destruição de todos ou parte dos 

microrganismos patogênicos, exceto quando estes estão na forma de esporos 

bacterianos (RUTALA; WEBER; HICPAC, 2008). 

A manutenção do ambiente é denominada como limpeza terminal e 

concorrente. A limpeza concorrente é realizada diariamente em todas as unidades 

dos estabelecimentos de saúde, incluindo pisos e superfícies próximas ao 

paciente, com a finalidade de limpar, organizar e repor materiais de consumo 

diário, enquanto a terminal contempla superfícies horizontais e verticais, internas 

e externas, sempre após alta hospitalar, transferências, óbitos ou internações de 

longa duração (BRASIL, 2012). 

Nas superfícies ambientais, em que ocorre menor contato das mãos é 

recomendado que seja feito apenas a limpeza utilizando água e sabão, e nos 

locais com presença de matéria orgânica ou com alto contato com as mãos deve-

se fazer a limpeza com água e sabão seguida da desinfecção com desinfetante 

(BRASIL, 2012). Para estes tipos de procedimentos, existem muitas orientações 

que devem ser ensinadas aos trabalhadores do serviço de limpeza hospitalar, 

como, a aplicação do desinfetante em quantidade e tempo suficiente para obter a 

umidade ideal e o contato adequado com o desinfetante, os produtos utilizados, a 

diluição correta (HAVILL, 2013), ou a quantidade de panos usados para limpar 

cada zona do paciente (GAN et al., 2017). 

Além dessas instruções, é necessário, também, ressaltar a importância do 

conhecimento desses funcionários acerca da origem da infecção, técnica e 

sequência de limpeza dos itens, assim como as responsabilidades entre a equipe 

de higienização e os profissionais de enfermagem sobre a limpeza de alguns 

objetos e áreas, uma vez que a falta de conhecimento é um dos principais fatores 

que dificultam a eficiência da limpeza e desinfecção de superfícies (PAINA et al., 

2015; BOYCE, 2016, MITCHELL et al., 2017).  
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Uma revisão sistemática, sobre a organização de programas de controle de 

infecção hospitalar, financiada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de 

Doenças, identificou dez componentes, baseada em evidências, como sendo 

cruciais para o controle efetivo da infecção em hospitais. São eles, a introdução 

de diretrizes em associação com o treinamento educacional e prático envolvendo 

todas as categorias de trabalhos em saúde de vários níveis, de forma auditiva e 

combinadas com avaliações de conhecimento e competência (ZINGG et al., 

2015). 

Como toda atividade no âmbito hospitalar, a limpeza e desinfecção de 

superfícies requer destaque na educação dos serviços ambientais e dos 

profissionais de saúde (TAJEDDIN et al., 2016). Esse desafio tem sido assumido 

pela enfermagem, instruindo-os os sobre boas práticas de higienização hospitalar, 

objetivando a melhoria nos padrões da limpeza de desinfecção hospitalar e 

interrupção da cadeia de transmissão de microrganismos patógenos e, portanto, 

asegurança do paciente assim como a garantia de qualidade dos serviços 

prestados (PAINA et al., 2015; CHAVES, 2015). 

 

3.4 Uso de tecnologia  

 

Ao colocar em questão a educação é importante destacar os avanços e o 

crescimento das tecnologias como ferramenta de apoio ao conhecimento. Entre 

esses instrumentos estão os aplicativos móveis que se tornaram um sucesso 

junto à população; grande parte desse avanço ocorre devido ao crescente número 

de dispositivos móveis (PILCHER, 2016). Segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 2015, cerca de 139,1 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de 

idade tinham telefone móvel para uso pessoal, o que equivale a 78,3% da 

população do país.  

O uso da tecnologia de informação e comunicação para fins educativos tem 

sido intitulado e-Learning. A sua definição, no entanto, é difícil de conceber, visto 

que é um conceito extenso que envolve informática, tecnologia de comunicação e 

pedagogia. Todavia, um projeto internacional envolvendo especialistas de todo o 

mundo definiu e-Learning como um recurso de ensino e aprendizagem, mediante 
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o uso de meios eletrônicos e dispositivos como ferramentas de formação, 

comunicação e interação (SANGRÀ; VLACHOPOULOS; CABRERA, 2012). 

O e-learning pode ser expresso em seis categorias e dentre elas está o m-

learning ou aprendizagem móvel, que assim é definida por sua característica 

portátil por meio de conexões sem fio. Essa nova maneira de aprender envolve 

diferentes modos de comunicação, como por exemplo, os serviços de mensagens 

curtas (SMS), serviços de mensagens multimídia (MMS) e aplicativos móveis ou 

apps (CAR et al., 2015). Até o início de 2018 o número de aplicativos Android 

disponíveis no google play foi de mais 3,7 milhões e as principais categorias 

apontadas são educação, entretenimento, seguido do estilo de vida (APPBRAIN 

STATS, 2018). 

Essa ampla adoção dos dispositivos móveis no dia a dia dos indivíduos tem 

valorizado o interesse na disponibilização de recursos educacionais abertos, 

atualizados e relevantes, transformando assim o acesso à educação e tornando o 

processo educativo mais fácil e rápido (ALLY; PRIETO-BLÁZQUEZ, 2014). Isso 

possibilita o aprendizado em qualquer lugar e a qualquer momento 

independentemente da localização (AL-EMRAN; ELSHERIF; SHAALAM, 2016). 

Essa tendência tem sido bastante empregada em áreas de saúde e no 

meio acadêmico (AL-EMRAN; ELSHERIF; SHAALAM, 2016; PATTERSON et al., 

2018). Devido a essa expansão e o seu potencial educacional, pesquisadores tem 

se motivado a avaliar o efeito e a eficácia desses dispositivos no aprendizado de 

estudantes e em determinados comportamentos de saúde, demonstrando que a 

tecnologia móvel possui uma boa aceitação e está associada ao maior 

envolvimento dos alunos e vista como instrumento eficaz para aplicar em 

intervenções de saúde (PAYNE et al., 2015; PONCE-BRIZ et al., 2017).  

Em relação a sua aplicabilidade na enfermagem, grande parte dos 

enfermeiros consideram os apps uma ferramenta útil na prática profissional, 

melhorando a segurança do paciente e a qualidade dos atendimentos 

(RATHBONE; CLARRY; PRESCOTT, 2017; WITT et al., 2017). 

No contexto do fenômeno global das tecnologias móveis especialmente no 

que diz respeito à utilização de aplicativos móveis entre a população, também na 

enfermagem observa-se o crescimento da produção científica voltada ao 

desenvolvimento de aplicativos para o ensino, a partir de pesquisas acadêmicas, 
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predominantemente na formação e na educação permanente na área assistencial 

e educacional.  

Portanto, acredita-se que o uso de aplicativos móveis no processo de 

educação dos profissionais atuantes em serviços de higienização hospitalar, 

poderá contribuir de maneira positiva na ampliação e fixação do conhecimento 

quanto o controle de contaminação ambiental, de modo mais interativo e sem 

restrição de hora ou lugar. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com o objetivo de criar um software para dispositivos móveis que seja 

acessível e utilizado de modo fácil e eficiente optou-se por empregar, como 

fundamentação teórica ao presente estudo, a Interação Humano Computador 

(IHC), uma das especialidades da Ciência da Computação. 

A Interação Humano-Computador é definida como uma disciplina que se 

preocupa em fornecer uma comunicação entre um humano e um sistema 

computacional, de modo fácil, interativo e com qualidade (PREECE et al., 1994). 

Para Hewett et al. (1992), trata-se de um campo que se dedica a planejar, 

implementar e avaliar sistemas de computadores interativos para utilização do 

homem. 

Esse termo, Interação Humano Computador, foi adotado nos anos 80 e seu 

surgimento é acompanhado da história dos computadores. A primeira geração foi 

caracterizada pelos grandes e caros computadores e até o final de 1970 o uso 

dos computadores era limitado apenas aos especialistas em tecnologia da 

informação; no entanto, isso mudou com a chegada dos computadores pessoais, 

permitindo a manipulação desses equipamentos por qualquer pessoa. Dessa 

forma, então, surgiu a IHC com o objetivo de tornar a interação entre homem e 

computador mais fácil e eficiente (CARROL, 2014; DADE-ROBERTSON, 2013).  

A experiência com essas novas máquinas, no entanto, trouxe à tona uma 

série de fatores que dificultava o uso dessas tecnologias pela população, como 

problemas de ordem política e econômica, e especialmente a falta de habilidade 

dos usuários (GOMES; CEDÓN, 2015). A partir de então, algumas inovações 

foram sendo incluídas, como mouse e teclado, tornando os computadores 

acessíveis a todos (DADE-ROBERTSON, 2013). 

Á medida que se popularizava o uso e acesso a computador, o interesse 

por esses sistemas de interação com a informática também cresceu, despertando 

assim o interesse da ciência da computação por elementos da psicologia, 

sociologia e antropologia, tornando assim uma área de abrangência 

interdisciplinar. Essa apropriação por conhecimentos de outras áreas permitiu 

uma maior compreensão acerca do comportamento humano e da comunicação, 

garantindo interfaces mais interativas e eficientes (BARBOSA; SILVA, 2010). 
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A comunicação dessas máquinas com o homem acontece por meio da 

interface, que por sua vez pode ser definida como a superfície do sistema 

computacional que é exposta ao contato humano, onde é possível acontecer a 

troca de informações (PREECE et al., 1994). Quanto mais desenvolvidas e bem 

planejadas, estas interfaces se tornam mais fáceis propiciando a interação do 

homem com o computador (PRESMAN, 1995). 

Outro aspecto importante nessa relação do usuário com os sistemas de 

computação é a usabilidade, apresentada por Pressman (1995) como uma forma 

de tentar mensurar a facilidade de uso (“user friendliness”) ao usuário. A 

usabilidade é também apontada na norma 25010 da International Organization for 

Standardization (ISO)/ International Electrotechnical Commission (IEC), como uma 

das oito características que medem a qualidade de um software ou sistema 

(ISO/IEC, 2011). 

Segundo Nielsen (2003), para que um sistema de informação ou um 

software possa ter uma boa usabilidade, ele precisa ser de fácil aprendizado, a 

fim do usuário aprender a realizar suas atividades imediatamente de forma 

simples e fácil; eficiente o suficiente para que o indivíduo, uma vez que tenha 

aprendido a usar, desenvolva suas tarefas rapidamente; de fácil memorização, de 

tal modo que alguém que parou de utilizar o sistema possa relembrar facilmente 

como voltar a usá-lo; com poucos erros para que os usuários realizem suas 

atividades sem falhas ou que tenham a oportunidade de corrigi-los sem barreiras; 

e que proporcione aos seus utilizadores uma interação prazerosa com o sistema, 

trazendo satisfação. 

A usabilidade, enquanto parâmetro de qualidade tornou-se uma 

necessidade, pois com as exigências dos usuários e os avanços tecnológicos, a 

escolha dos sistemas de informação passou a se basear em computadores ou 

programas com propriedades que facilitem a melhor IHC (COSTA; RAMALHO, 

2010). 
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5 MATERIAL E MÉTODO 

 

5.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa aplicada do tipo metodológico e com abordagem 

quantitativa. 

Os estudos metodológicos referem-se à metodos de obtenção, organização 

e análise de dados no desenvolvimento, validação e avaliação de instrumentos e 

ferramentas e métodos de pesquisa (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

No contexto dos métodos quantitativos, os procedimentos são 

desenvolvidos de modo sistemático, partindo de conceitos e definições de 

problema até chegar à solução. Pesquisadores que adotam métodos quantitativos 

empregam o raciocínio dedutivo e a realidade objetiva para produzir predições 

que são testadas. Esse tipo de método tem sido muito utilizado na área de 

enfermagem que estuda uma grande variedade de problemas (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2011). 

Quanto aos objetivos da pesquisa, é possível caracterizar este estudo 

como exploratório, pois tem como finalidade entender de forma clara o problema, 

desenvolver conceitos, estabelecer prioridades que melhoram o projeto final da 

pesquisa (COOPER; SCHINDLER, 2016); e descritivo, pois descreve os fatos e 

fenômenos de determinada realidade (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

 

5.2 Procedimentos metodológicos 

 

Para o desenvolvimento do protótipo do aplicativo definiu-se como 

estratégia de metodologia o design instrucional que é definido por Filatro (2004) 

como: 

Uma ação intencional e sistemática de ensino, que envolve o 

planejamento, o desenvolvimento e a utilização de métodos, 

técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais 

em situações didáticas específicas, a fim de facilitar a 

aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e 

instrução conhecidos (FILATRO, 2004, p. 64). 
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Partindo da necessidade de adaptar um instrumento de ensino ao contexto 

real de aplicação, foi utilizado design instrucional contextualizado, ou DIC, que se 

refere a prática propositada de planejar, desenvolver e implementar situações 

didática específicas que integram a contextualização (FILATRO, 2004). 

 Para tal estudo, a construção do material seguiu as fases de 

desenvolvimento do modelo Addie (Abreviação em inglês para analysis, design, 

development, implementation e evaluation), proposto no design instrucional 

contextualizado por Filatro (2008) (Figura 1) e estão descritas detalhadamente a 

seguir.  

 

Figura 1- Fases de desenvolvimento do design instrucional contextualizado 
 
 

 
 
Fonte: Adaptado de Filatro (2008). 

 

5.2.1 Análise  

 

Esta fase do modelo de Filatro (2004) aqui empregado consistiu no 

levantamento das necessidades educacionais, a caracterização dos participantes, 

verificações de restrições ao software e definição dos objetivos e conteúdos 

instrucionais. 

Inicialmente foi feito uma investigação para compreender as perspectivas e 

necessidades reais da gestão desses serviços, com colaboradores dos serviços 

de limpeza e desinfecção hospitalar e gestores, sendo aqueles responsáveis pela 
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fiscalização da equipe de colaboradores e pela garantia do cumprimento efetivo 

do serviço de limpeza. 

Foi identificado o perfil dos usuários do aplicativo e suas principais 

dificuldades quanto aos procedimentos de limpeza e desinfecção hospitalar. 

Assim, as informações foram coletadas por meio de dois questionários 

semiestruturados (Apêndices A). 

 

5.2.1.1 Locais de coleta de dados 

 

 A etapa de conhecimento das necessidades da equipe foi realizada em 

duas instituições hospitalares do município de Ribeirão Preto-SP, sendo uma da 

rede privada e outra da rede pública, que atualmente opera com um quadro de 

servidores efetivos e outro terceirizado. 

 

5.2.1.2 Participantes do estudo 

 

Os participantes do estudo foram gestores e colaboradores dos serviços de 

limpeza e desinfecção hospitalar, totalizando uma amostra de 155 participantes, 

divididos em três grupos: rede pública-terceirizados (73 colaboradores e 7 

líderes), rede pública-efetivos (44 colaboradores e 4 encarregados) e rede privada 

(26 colaboradores e 1 líder). 

Foram incluídos no estudo todos os colaboradores que estavam atuantes 

no período da coleta dos dados e que aceitaram voluntariamente participar do 

estudo, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice B). 

 

5.2.1.3 Procedimento de coleta de dados 

 

 Inicialmente, todos trabalhadores atuantes dos serviços de limpeza 

hospitalar foram informados acerca da pesquisa por intermédio da direção dos 

hospitais, que os reuniram em horários e datas agendados nos locais de trabalho 

para que fossem abordados pela pesquisadora, e assim serem informados dos 

objetivos da pesquisa, bem como sobre o TCLE, seguidos da aplicação do 
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instrumento individualmente. Dos 196 colaboradores e 18 gestores convidados 

para participar do estudo, apenas 59 não aceitaram participar da pesquisa. 

Os dados foram coletados no período de janeiro e fevereiro de 2018. 

 

5.2.1.4 Coleta de dados 

 

As informações foram coletadas por meio de dois questionários 

semiestruturados, um para os gestores e outro para os colaboradores, elaborados 

pela pesquisadora para fins desta pesquisa, tendo por base e referência as 

responsabilidades atribuídas a cada  membro da equipe do serviço de limpeza e 

desinfecção de superfícies em serviços de saúde e recomendações da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que trata do aprimoramento dos 

processos de limpeza e desinfecção de superfícies, de modo a organizar os 

procedimentos e garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais (BRASIL, 

2012). 

O questionário dirigido aos gestores incluía 15 questões, sendo 13 itens de 

múltipla escolha, respondendo em uma escala do tipo Likert que variava entre (1) 

concordo totalmente, (2) concordo na maior parte, (3) sem opinião, (4) discordo 

na maior parte e (5) discordo totalmente; e duas de múltipla escolha. 

O questionário destinado aos colaboradores possuía 14 questões para o 

participante assinalar o grau de concordância contendo a mesma escala do tipo 

Likert que foi utilizada na aplicação aos gestores e nove com opção de escolha do 

tipo resposta única. 

Em suma, os questionários abordavam condições gerais da estrutura 

organizacional, o programa de treinamento atual existente nas instituições, 

satisfação e fatores motivacionais, desempenho e conhecimentos acerca de 

conceitos básicos de limpeza e desinfecção de superfície, além de questões para 

a caracterização sociodemográfica dos participantes (sexo, data de nascimento, 

escolaridade, formação e função e tempo na função). 

Os questionários foram avaliados em face e conteúdo por três 

especialistas, sendo dois enfermeiros docentes com ampla experiência no ensino 

da temática e um enfermeiro com prática assistencial em instituição hospitalar. 
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A coleta dos dados foi feita pela pesquisadora, em locais cedidos pela 

direção dos hospitais, após aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa 

da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP (CEP-EERP-USP). 

 

5.2.1.5 Análise dos dados 

 

 Os dados foram duplamente digitados em uma planilha de EXCEL de 

forma codificada para garantir a consistência dos dados. Em seguida foram 

exportados para o software Statistical Package for the Social Sciences-SPSS 

(versão 22.0) para serem analisados por meio de frequência absoluta e relativa. 

 

5.2.2 Design 

 

Esta fase abrangeu o planejamento e o design da situação didática, com o 

mapeamento de navegação dos conteúdos a serem trabalhados, a definição das 

estratégias e atividades de aprendizagem para alcançar os objetivos traçados 

(Quadro 1). 

O conteúdo do protótipo foi selecionado a partir das dificuldades apontadas 

pelos participantes na fase anterior de análise: mecânica corporal correta na 

movimentação de materiais e equipamentos, limpeza terminal, medidas de 

prevenção de acidentes e incidentes e desinfecção de superfícies hospitalares. 

Para tal foi utilizado como referência básica os materiais sobre limpeza e 

desinfecção produzidos pelo Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

Portarias do Ministérios da Saúde, diretrizes do Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) e Manuais Técnicos da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Nesse momento foi esboçada a elaboração do storyboard e layout do 

protótipo contendo o fluxograma de navegação (Figura 2), textos, disposição de 

imagens e vídeos, disposição dos botões virtuais, cores e fonte. Essa etapa 

contou com a colaboração de um desenvolvedor web. 
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Quadro 1- Objetivos específicos de cada unidade do aplicativo 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 

 

5.2.3 Desenvolvimento 

 

Compreendeu a produção do software que inclui a prototipação e a 

adaptação de recursos e materiais didáticos, design da interface e configurações 

do ambiente virtual. Para desenvolvimento das telas do protótipo, denominado 

provisoriamente de Higienização Hospitalar, foi utilizado o software Adobe 

Photoshop CS6 Portátil.  

 

5.2.4 Implementação e avaliação 

 

Unidades Objetivos Conteúdos 

Unidade 1 
Conceitos 
Básicos 

Definir conceitos básicos envolvidos no 
processo de limpeza e desinfecção 
oferecendo base para construção do 
conhecimento nas demais unidades 

1.1 Colonização 
1.2 Contaminação 
1.3 Infecção: comunitário e 

hospitalar 
1.4 Limpeza 
1.5 Desinfecção 
1.6 Esterilização 

Unidades 2 
Ambiente 
Hospitalar 

Apresentar ao usuário o ambiente 
hospitalar e os principais componentes 
envolvidos na disseminação de 
microrganismos; 

2.1 Ambiente 
2.2 Classificação das áreas 
2.3 Cadeia de transmissão 

Unidade 3 
Higienização 
das mãos 

Identificar a importância da 
higienização das mãos como medida 
de segurança coletiva e individual e 
ensinar o procedimento de forma 
correta; 

3.1 Quem deve fazer? 
3.2 Quando fazer? 
3.3 Como fazer? 

Unidade 4 
Limpeza e 
desinfecção 
de superfícies 

Descrever e uniformizar as etapas e as 
técnicas de  limpeza e desifecção de 
superfícies; 
 

4.1 Limpeza concorrente 
4.2 Limpeza terminal 
4.3 Desinfecção com 
presença de matéria orgânica 

Unidade  5 
Medidas de 
segurança 

Caracterizar os riscos e apresentar 
medidas de segurança para o usuário 
atuar na prevenção de acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais; 

5.1 Equipamentos de proteção 
Individual 
5.2 Prevenção de acidentes 
5.3 Movimentação correta do 
corpo 

Unidade 6 
Jogos 

Promover estímulo e envolvimento do 
usário com a temática, a partir da 
aplicação do conhecimento adquirido 
nas unidades anteriores em situações 
simuladas  

 - 
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 A implementação constitui a situação didática propriamente dita, em que 

ocorre a aplicação da proposta de design instrucional e é dado vida ao processo 

de ensino e aprendizagem, e a avaliação envolve o acompanhamento, a 

manutenção e revisão das estratégias implementadas (FILATRO, 2004). 

 No caso do presente estudo a etapa de implementação será executada 

posteriormente em outra proposta de pesquisa, em que o software será 

disponibilizado on-line. 

A fase de avaliação ocorreu durante todo o processo de design instrucional 

de forma contínua e simultânea as demais etapas do modelo ADDIE, desde a 

análise. Nesta fase foi possível revisar e avaliar os resultados e as soluções de 

cada etapa.  

A avaliação somativa, por sua vez, realizada ao final e que consiste na 

verificação da eficácia do sistema pelos usuários e por juízes peritos em 

enfermagem e em informática, para possíveis alterações e correções será 

realizada juntamente com a implementação em outra proposta de estudo. 

 

5.3 Aspectos éticos 

 

A proposta do estudo foi inicialmente submetida à análise dos 

departamentos de pesquisa das duas instituições hospitalares em que foi aplicado 

a pesquisa, que autorizaram seu desenvolvimento (Anexos A e B). Em seguida, 

apreciado e aprovado pelo CEP-EERP-USP via Plataforma Brasil, conforme 

parecer nº 277/2017 e protocolo CAAE: 74749817.2.0000.5393 (Anexo C).  

Esta pesquisa atentou-se a Resolução 466/2012 do Ministério da Saúde e 

do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre a pesquisa com seres 

humanos. 
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Figura 2- Diagrama de navegação dos conteúdos do aplicativo- Higienização Hospitalar

 

                Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018).

Limpeza 

Concorrente 
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6 RESULTADOS 

 

Os resultados alcançados apresentam-se organizados em duas etapas : 

Etapa 1- Apresentação do levantamento das necessidades, decorre da fase de 

análise do modelo ADDIE. 

Etapa 2- Desenvolvimento do protótipo do aplicativo, resultante da fase de design 

e desenvolvimento do modelo ADDIE. 

A análise dos resultados da etapa 1 permitiu conhecer o perfil do público 

alvo a quem se destina o aplicativo para em seguida definir os requisitos da etapa 

2. 

 

6.1 Etapa 1 – Apresentação do fase de levantamento das necessidades  

 

De um total de 214 trabalhadores e gestores convidados pela diretoria dos 

dois hospitais estudados para participarem deste estudo, houve recusa de 27,6%, 

sendo 53 colaboradores e 6 líderes.  Assim, a amostra foi constituída por 155 

participantes, os quais se encontram caracterizados de acordo com tipo de 

instituição e natureza do contrato do trabalho (Tabela 1).  

 

Tabela 1- Carcterização dos participantes por hospital. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2018 

Variável Hospital Público 
(Efetivos) 

(n=48) 

Hospital Público 
(Terceirizados) 

(n=80) 

Hospital Privado 
(n=27) 

 N  % n % N % 
Sexo       

Feminino 33 68,8 66 82,5 27 100 
Masculino 15 31,2 14 17,5 - - 

Idade (anos)       
21-31 5 10,4 22 27,5 2 7,41 
32-41 3 6,2 24 30 7 25.8 
42-51 6 12,5 22 27,5 7 25,9 
52-61 20 41,7 9 11,3 9 33,5 

62 ou mais 13 27,1 - - - - 
Não respondido 1 2,1 3 3,7 2 7,41 

Escolaridade       
Alfabetização 2 4,2 15 18,7 - - 

Ens. Fundamental 15 31,2 32 40 8 29,6 
Ens. Médio 29 60,4 31 38,8 17 63 

Ens. Superior 2 4,2 2 2,5 2 4 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 
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De forma geral, predominou o sexo feminino (86%), idade de 21 a 74 anos 

(mediana=45 anos) entre colaboradores e 21 a 58 anos entre gestores 

(mediana=40 anos). Quanto à escolaridade, 11% são apenas alfabetizados, 35% 

concluíram o ensino fundamental, 50% concluíram o ensino médio e 4% ensino 

superior completo 

Em relação a vínculos com outras formas de trabalho, 10% dos 

colaboradores eram envolvidos em atividades profissionais como diarista, 

vendedor, motorista, serviços gerais em outras instituições de saúde, jovem 

aprendiz e em instituições religiosas. 

Os resultados das afirmativas, que incluí satisfação com o trabalho, fatores 

motivacionais, desempenho pessoal, assim como as questões acerca das 

dificuldades, conhecimentos básicos e o uso de aparelho celular e aplicativos, 

foram analisados em um contexto geral. 

A análise das questões relacionadas à satisfação, entre os colaboradores, 

demonstrou um resultado positivo com o próprio trabalho (51%) e com os 

treinamentos e cursos (50,3%) oferecidos pelas empresas. Ao serem inqueridos 

sobre frequência com que ocorriam os treinamentos, verificou-se que 37% 

recebiam pelo menos duas vezes ao ano, 34% uma vez ao ano, 18% afirmaram 

que são treinados mensalmente e 11% não tiveram nenhum tipo de capacitação 

desde que entraram na instituição. Segundo gestores das equipes, esses 

treinamentos ocorrem no formato de palestras, cartilhas e demonstração prática. 

Os resultados que abordam questões de conhecimentos sobre o conceito 

de infecção hospitalar, observou-se, um índice de erro de 26% nas respostas dos 

colaboradores. A respeito das definições de limpeza terminal e concorrente, 

houve uma taxa de acertos de 97,2% e 76,2% respectivamente. 

Nas questões relacionadas ao desempenho das atribuições individuais, 

identificou-se que 46,9% negaram cometer erros ao realizar a limpeza e 

desinfecção de superfícies e outros 16% afirmaram que deixam de realizar 

alguma técnica durante alguns desses procedimentos. Entretanto, 31,5% 

concordaram que podem cometer erros sem perceber, por falta de atenção e 

17,7% concordaram na maior parte. O método utilizado por todos os grupos para 

avaliação da eficiência dessas práticas foi a inspeção visual.  
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Ao serem indagados sobre frequência de divulgação dos protocolos 

operacionais, assim como das mudanças e atualizações sobre limpeza e 

desinfecção de superfícies vigente nas instituições, todos os gestores afirmaram 

que é feita de forma efetiva e 52,4% dos colaboradores atestaram que suas 

atuações estão de acordo com os protocolos institucionais. No entanto, apenas 

37,1% dos colaboradores afirmaram ter acesso ao protocolo (68% efetivos, 40% 

terceirizados e 77% privado) e somente 35,7% haviam lido (56% efetivos, 38% 

terceirizados e 73% privado). 

A respeito das condições indispensáveis para garantir o bom 

funcionamento dos serviços limpeza e desinfecção do hospital, como 

infraestrutura organizacional, equipamentos, materiais, recursos humanos e 

interação entre equipes de trabalho, houve uma aprovação dos líderes de equipe 

acima de 90%. 

 Nas afirmativas relacionadas a fatores que intuitivamente motivam os 

funcionários, verificou-se que o percentual mais alto (59,4%) está relacionado 

com seguinte enunciado: “entendo claramente o que a empresa espera do meu 

trabalho”. No entanto, os itens com pontuações mais baixas estão relacionados 

com a participação na tomada de decisões nos setores de atuação dos 

colaboradores, em que apenas 20,3% asseguraram esse tipo de oportunidade. 

No tocante as condições de crescimento pessoal oferecida pelas 

empresas, 32,2 apontaram existir essa oportunidade, enquanto 25,2% não 

enxergam essa possibilidade e um considerável (21,7 %) número de participantes 

não quiseram opinar. Outra condição analisada e que pode ser favorável à 

motivação e desempenho dos colaboradores é quanto a valorização das 

atividades de limpeza e desinfecção do hospital realizadas, na qual 41,3% 

atribuem um médio a baixo grau de importância. 

 Ao serem questionados sobre o uso de dispositivos de aparelhos celulares 

e aplicativos móveis, 78,3% declararam que o utilizam no dia a dia e 73,4% usam 

algum tipo de aplicativo no celular, também manifestaram interesse (78,3%) em  
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um aplicativo que o ajude a entender melhor o serviço de higiene e limpeza do 

hospital. 

 

6.2 Etapa 2 – Desenvolvimento do protótipo do aplicativo 

 

 A progressão do protótipo foi criada com base nas temáticas de maiores 

complexidades de compreensão apontadas pelos colaboradores, tendo como 

objetivo informatizar recomendações seguras de forma acessível e com uma 

interface fácil de usar. 

 A seguir será descrita detalhadamente a estrutura do aplicativo em uma 

primeira versão prototipada. 

  

Figura 3- Tela inicialização do aplicativo 

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 

 

        Na tela inicial (Figura 3), o usuário terá acesso ao texto inicial de bem-vindo 

provisoriamente denominado Higienização Hospitalar, em que descreve o objetivo 

do aplicativo. Ao tocar no botão iniciar será direcionado à tela de menu inicial 

(Figura 4) com as seis unidades de conteúdo disponíveis para conhecimento: 
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conceitos, ambiente hospitalar, higienização das mãos, limpeza e desinfecção de 

superfícies, medidas de segurança e jogos. 

 

Figura 4- Tela de menu inicial  

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 

 

A primeira unidade nomeada “conteúdo” (Figura 5) apresentará algumas 

definições de termos básicos comumente usados na temática limpeza e 

desinfecção do ambiente de saúde. Esses conceitos iniciais permitirá a 

compreensão das demais unidades e serão abordados de forma simplificada, 

conforme imagem direita da Figura 5. 
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Figura 5- Tela da unidade1- Conceitos 

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 

 

A segunda unidade correspondente ao ambiente hospitalar (Figura 6) 

possibilitará ao usuário conhecer a relação do ambiente hospitalar e a 

disseminação de microrganismos. Essa seção inicialmente terá uma breve 

apresentação sobre o papel do ambiente hospitalar e, dando seguimento, terá 

três subseções (Figuras 6,7, 8, 9, 10 e 11). 

Na primeira subseção, denominada ambientes, serão apresentados a 

divisão dos espaços físicos, mobílias e objetos temporariamente pertencentes ao 

paciente e aqueles envolvidos durante a prestação de cuidados, assim como os 

locais que são mais tocados e consequentemente os mais contaminados. 

A segunda e terceira subseções abordará respectivamente, a classificação 

das áreas dos serviços de saúde de acordo com os riscos de transmissão que 

cada um exerce e a cadeia de transmissão dos microrganismos entre paciente, 

superfícies inaminadas e as mãos dos profissionais. 
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Figura 6- Tela principal e secundária da unidade 2- Ambiente hospitalar 

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 

Figura 7-Tela indicativa dos componentes da subseção “ambientes”-Unidade 2 

 

     Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 
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Figura 8-Telas ampliadas da subseção “ambiente” - Unidade 2 

 

 

     Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 
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Figura 9-Tela indicativa dos componentes da subseção “classificação das áreas” - 

Unidade 2 

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 

 

Figura 10- Telas ampliadas da subseção “classificação das áreas” -Unidade 2

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 
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Figura 11- Tela da subseção “cadeia de transmissão” -Unidade 2 

 

                 Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 

 

Na tela higienização das mãos (Figura 12), equivalente a terceira unidade, 

é mostrado as mãos como principal via de transmissão de microrganismos e a 

higiene das mãos como uma das medidas mais simples para se evitar essa 

transferência. O roteiro dessa seção é baseado em três perguntas distribuídas em 

três botões, a saber: “quem deve fazer” a higienização das mãos, “quando fazer” 

e “como fazer” (Figuras 13 e 14). 

Ao acionar a tela “como faz” (Figura 14), o usuário terá as opções de 

higienização com água e sabão e com solução alcoólica e em ambas terão ícones 

de acesso a um vídeo demonstrativo sobre o passo a passo de cada técnica de 

higienização das mãos. 
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Figura 12-Tela com fluxograma na unidade 3- Higienização das mãos 

 

                  Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 

 

Figura 13- Tela das subseções “quem deve fazer” e “quando fazer”- Unidade 3 

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 
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Figura 14- Tela de a subseção “como fazer”- Unidade 3 

 

                           Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 

 

Na quarta unidade, limpeza e desinfecção de superfícies (Figura 15), o 

usuário poderá acessar os conteúdos através das teclas virtuais: limpeza 

concorrente, limpeza terminal e limpeza e desinfecção com presença de matéria 

orgânica (Figura 16). Após clicar nesses botões de acesso, automaticamente será 

direcionado para tela com abas de navegação contendo a relação de materiais 

utilizados em cada procedimento, o detalhamento do procedimento, bem como a 

periodicidade de cada processo. 
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Figura 15- Tela indicativa dos componentes da unidade 4-Limpeza e desinfecção de 

superfícies 

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 

Figura 16- Telas ampliadas da subseção “limpeza concorrente” - Unidade 4 

 

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 
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Na quinta e última unidade, equivalente a tela “medidas de segurança” 

(Figura 17), o usuário poderá acessar a três botões virtuais correspondentes a 

equipamentos de proteção individual, prevenção de acidentes e movimentação 

correta do corpo (Figuras 18, 19 e 20). 

A subseção “equipamentos de proteção individual” (Figura 19 e 20), os 

elementos de proteção do trabalhador serão demonstrados por uma sequência de 

imagens e logo abaixo a indicação de uso de cada item, enquanto as subseções 

prevenção de acidentes e a movimentação correta, descreve ações que devem 

ser evitadas e a movimentação correta do corpo por meio de um vídeo 

demonstrativo mostrando levantamento de peso correto, postura e movimentos 

repetitivos, respectivamente. 

 O aplicativo, também, incluirá algumas situações de aprendizagem usando 

jogos educativos (Figura 21) com feedback adequado para os usuários, a fim de 

potencializar o desempenho do aluno e contribuir na motivação e retenção do 

conhecimento. 

 

Figura 17- Tela da unidade 5-Medidas de segurança 

 

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 
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Figura 18- Tela indicativa dos componentes da subseção “equipamentos de proteção 

individual”- Unidade 5 

 

    Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 

 

Figura 19- Telas das subseções “medidas de prevenção” e “movimentação correta do 

corpo” - Unidade 5 

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018) 
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Figura 20- Telas das subseções da Unidade 5 

 

 

 

    Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 
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Figura 21- Tela de apresentação da unidade 6- jogos 

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadoras (2018). 
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7 DISCUSSÃO 

 

O processo de limpeza e desinfecção das superfícies hospitalares constitui 

um dos componentes importantes na prevenção das infecções cruzadas, e a 

execução desses procedimentos com excelência poderá ser alcançado por meio 

de interferências educacionais, temática da qual se trata a proposta desse estudo. 

Nesse sentido, a caracterização dos trabalhadores responsáveis por essas 

atividades, tal como a análise de diferentes estímulos que podem interferir no 

desempenho de seus trabalhos deram embasamento para a etapa de 

estruturação do aplicativo. 

 

7.1 Etapa 1 – Apresentação do levantamento das necessidades 

 

 Na análise da caracterização desses colaboradores, houve a 

predominância do sexo feminino, todavia já previsto, conforme outros estudos 

(BELTRAME et al., 2014; MARCONATO et al., 2017). Uma possível explicação 

para essa tendência pode estar relacionada com a participação da mulher no 

mercado de trabalho, que embora esteja em expansão, ainda sofre com a 

disparidade de gênero, que a impulsiona para postos de trabalho informais, de 

baixa renda ou em serviços culturalmente marcados como femininos (CHERON; 

MELLO, 2016; PAINA et al, 2015; SILVA, et al., 2010). 

A presença de colaboradores e gestores com mais de 60 anos de idade, 

principalmente no grupo de servidores efetivos de hospitais públicos, se relaciona 

ao envelhecimento da população, resultante da queda nas taxas de mortalidade, 

natalidade e aumento da expectativa de vida, causando assim mudanças no 

sistema nacional de seguridade social, que acarretam no envelhecimento da 

população classificada economicamente como ativa e em consequência a 

permanência da terceira idade no mercado de trabalho, sendo ainda considerada 

a força da classe operária (CASTRO et al., 2015; SILVA et al., 2017).  

Apesar de não ser uma limitação para desenvolver outros novos 

conhecimentos, uma vez que a aprendizagem não depende da idade, mas de 

interesses pessoais, motivação e habilidades (LAITINEN, 2012), o fator idade 

inspira preocupação já que se trata de uma ocupação que exige força manual e 
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gera desgaste físico, podendo comprometer a qualidade dos processos de 

limpeza e desinfecção. Em um estudo com trabalhadores do serviço de higiene e 

limpeza hospitalar, verificou-se uma perda da capacidade de trabalho com relação 

às exigências físicas com o aumento da idade em decorrência do aumento da 

idade (ANDRADE; MONTEIRO, 2007). 

 Outro achado se refere a baixa escolaridade dos colaboradores, verificada 

no grupo dos terceirizados, representando risco não só à segurança do paciente, 

como também a saúde do trabalhador. A falta de conhecimento técnico desses 

profissionais para atuar em ambiente insalubre associado à baixa escolaridade 

pode potencializar o risco ocupacional próprio do cargo exercido, como revelado 

em estudo que encontrou Staphylocccus aureus resistente à meticilina (MRSA) na 

boca de auxiliares de limpeza hospitalar  (CRUZ et al., 2011). 

Ainda sobre a escolaridade, evidenciou-se que o maior índice de pessoas 

que apresentam apenas alfabetização foi encontrado entre os terceirizados. Tal 

fato, foi percebido pela pesquisadora durante a aplicação dos questionários, de 

modo que houve dificuldade de leitura entre os terceirizados. A contratação de 

pessoas apenas alfabetizadas pode ser sugestiva da pouca importância dada a 

formação profissional nesse tipo de serviço (CHILLIDA; COCCO, 2004).  

Em uma pesquisa sobre o efeito da terceirização acerca dos trabalhadores 

de apoio hospitalar no Canadá, incluindo funcionários da limpeza, foi constatado 

que esse tipo de contratação trouxe um impacto negativo na qualidade do 

trabalho e como resultado a deterioração das condições de trabalho, sobrecarga, 

alta rotatividade, falta de treinamentos e incentivos a qualificação profissional 

(ZUBERI; PTASHNICK, 2011). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2012) do Brasil, reconhece que 

por se tratar de um quadro de empregados com baixa escolaridade, a formação 

qualificada desses colaboradores torna-se um desafio para as lideranças, 

contudo, adverte sobre a importância da formação continuada voltada  para a 

segurança do trabalhador, os riscos que  envolve essa ocupação e os 

procedimentos direcionados para o desenvolvimento da limpeza e desinfecção 

adequada. Porém, mesmo não determinando uma periodicidade exata para que 

esses treinamentos aconteçam, recomenda-se que este seja realizado de forma 
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contínua, antes do início das atividades por profissionais familiarizados com os 

riscos, como por exemplo, a enfermagem do trabalho (BRASIL, 2012). 

Os resultados demonstraram uma satisfação dos colaboradores com as 

formações oferecidas pelas instituições, e isso contribui consideravelmente com o 

comprometimento  desses empregados, causando lhes maiores expectativas em 

relação os temas abordados e melhor desempenho na aplicação prática; e 

embora a maior parte das equipes tenha afirmado participar de um ou até dois 

treinos ao ano, houve aqueles que iniciaram suas atividades sem ter recebido 

nenhum tipo de habilitação. Esse resultado traz preocupação quanto os riscos à 

segurança do paciente e a saúde ocupacional dos funcionários, e é ressaltado na 

literatura dada a importância das capacitações no ensino das medidas que evitam 

acidentes de trabalho causados pela manipulação de produtos químicos e 

agentes biológicos, e também nas instruções das técnicas de limpeza e redução 

da incidência de infecções relacionadas a assistência à saúde (ZUBERI; 

PTASHNICK, 2011; NI et al., 2017). 

Esses achados sustentam a necessidade de ferramentas educacionais, 

como aplicativos, que apoiarão esses colaboradores na tomada de decisão, 

complementando os treinamentos e oportunizando uma alternativa para aqueles 

que iniciam suas atribuições sem nenhum tipo de conhecimento prévio. Contudo, 

cabe ressaltar que o software se trata de um suporte, que não representa a 

substituição da habilitação teórica e prática ofertada pelas instituições de saúde.  

Um estudo demonstrou, por meio da avaliação da contaminação de 

colchões, a importância do treinamento para uma limpeza e desinfecção de 

qualidade e redução da variação das técnicas entre os indivíduos. Esse estudo 

ocorreu em dois hospitais universitários e utilizou o trifosfato de adenosina (ATP) 

para inspecionar as cegas a presença de matéria orgânico residual, e identificou 

que a limpeza feita manualmente quando feita por uma equipe bem treinada pode 

ser eficiente tanto em locais de saúde com muitos recursos quanto com poucos 

(HOPMAN et al., 2016). 

A educação desses profissionais é uma maneira de promover 

transformações, minimizar variabilidades nos seguimentos da limpeza e 

desinfecção hospitalar, e segundo o exercício da profissão e atuação na 

Comissão de Infecção Hospitalar, a enfermagem exerce uma função importante 
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nesse processo educacional, por ser uma das responsáveis pela elaboração, 

atualização, capacitação e supervisão de todos os profissionais no controle de 

infecção hospitalar (BARROS et al., 2016).  

Essa formação educativa deve ser proporcionada pelos enfermeiros de 

forma contínua, seja nos serviços de saúde privado, público ou terceirizado, e 

uma ferramenta gerencial utilizada como fonte de consulta para promover a 

padronização, simplificação da prática, são Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP) (SALES et al., 2018). Apesar disso, uma quantidade insatisfatória de 

participantes teve acesso ou leram essas normativas, especialmente no grupo 

dos terceirizados, embora todos tenham atestado que desenvolvem suas 

atividades de acordo com esses protocolos. Isso pode ser justificado pelo fato de 

algumas instituições disponibilizarem suas instruções de limpeza apenas nos 

computadores das instituições, todavia, isso requer uma avaliação da 

acessibilidade da equipe aos protocolos operacionais de limpeza e desinfecção. 

Na análise do nível de conhecimento dos colaboradores, a maioria 

demonstrou conhecer os conceitos de infecção hospitalar, limpeza terminal e 

concorrente. Sabe-se, portanto que conhecimento é um dos elementos que 

garante a qualidade da limpeza e desinfecção hospital, mas somente é otimizado 

quando combinado com monitoramentos e feedbacks do desempenho das ações 

desses trabalhadores pelos seus gestores (JENNINGS; SITZLAR; JÚRI, 2013). 

Os sistemas de monitoramento da limpeza e desinfecção de superfícies 

envolvem a avaliação visual, marcadores fluorescentes, culturas microbiológicas e 

medição de ATP orgânico nas superfícies com ensaio de ATP-bioluminescência 

(MITCHELL et al., 2013). No presente estudo, a observação direta foi o método 

apontado por todos os grupos na avaliação. A respeito esse tipo de vistoria, 

estudos demonstram não haver um método padrão aceito. Alguns apontaram que 

a inspeção em alguns momentos se apresentou como forma mais adequada para 

a avaliar a eficiência da limpeza e desinfecção de superfícies, devido a facilidade 

e o baixo custo (FROTA et al., 2017; KNAPE; HAMBRAEUS; LYTSY, 2015), já 

para outros o ATP foi mais adequado, principalmente quando o objetivo for 

melhorar o padrão da limpeza (FERREIRA et al., 2015; HUANG et al., 2015). 

Sabe-se que o acompanhamento juntamente com bons treinamentos 

contribui para que boas práticas de limpeza e desinfecção sejam integradas na 
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rotina das equipes de higiene e limpeza hospitalar. No caso desta pesquisa 

alguns colaboradores reconheceram que mesmo tendo a intenção de realizar 

suas atividades sem erro, eles deixam de realizar algumas técnicas, o que vem a 

ser um problema mesmo sendo minoria, pois a falta de seguimento de alguns 

procedimentos de limpeza de forma correta não só compromete a limpeza e 

desinfecção de superfícies, como também levar outras superfícies a serem 

contaminadas pelos próprios funcionários da limpeza ao espalhar patógenos (XU 

et al., 2015). 

Entretanto, o nível educacional, os treinamentos e o monitoramento não 

são os únicos responsáveis por interferir no desempenho desses trabalhadores 

do serviço de higiene e limpeza. Satisfação, motivação e falta de reconhecimento 

da importância do trabalho são elementos que podem impedir alguns funcionários 

de desempenharem a limpeza e desinfecção de forma adequada (BERNSTEIN et 

al., 2016). 

Embora não tenha sido objetivo deste estudo analisar os determinantes 

motivacionais, é importante reconhecer que algumas questões apontadas podem 

comprometer a qualidade e produtividade do trabalho desempenhado pelos 

colaboradores do serviço de higiene e limpeza hospitalar, como o pouco 

reconhecimento da importância do seu trabalho para o controle da infecção 

hospitalar.  

Uma pesquisa realizada com trabalhadores do serviço de higiene hospitalar 

de cinco hospitais procurou identificar as causas que levaram esses funcionários 

a limpeza e desinfecção sub-ótima por meio da avaliação do conhecimento, 

atitudes e práticas. Observou, então que muitos dos profissionais não se sentiam 

apreciados pelos profissionais de saúde, e por isso não acreditam na importância 

do seu trabalho para segurança do paciente (BERNSTEIN et al., 2016). 

Outro estudo realizado em um hospital público no Rio Grande do Sul, com 

trabalhadores do serviço hospitalar de limpeza, verificou que esses sofriam com a 

falta de visibilidade do seu trabalho ou por serem lembrados apenas quando 

erravam, isso ocasionava sofrimentos mentais que comprometia seu 

desempenho. A pesquisa também aponta que deve haver um equilíbrio entre as 

cobranças ao trabalhador e as recompensas, não financeiras, mas 

reconhecimento do trabalho realizado (MARCONATO et al., 2017).  



60 
 

Além do reconhecimento outros elementos estão associados à motivação e 

são capazes de gerar satisfação, como realização, responsabilidade e 

oportunidade de crescimento (HERZBERG, 1968). Contudo nos resultados desta 

pesquisa, embora os participantes apontassem estarem satisfeitos com o 

trabalho, questões como oportunidade de crescimento pessoal e participação na 

tomada de decisões no setor obtiveram as pontuações mais baixas. Todavia os 

resultados apresentados sugerem não haver muito incentivo a essas atividades, e 

sua falta pode comprometer o envolvimento dos colaboradores com as medidas 

de controle de infecção e consequentemente baixo qualidade dos serviços. 

 

7.2 Etapa 2 – Desenvolvimento do protótipo do aplicativo 

 

 A partir do levantamento das necessidades foi possível identificar algumas 

oportunidades para melhorar o conhecimento dos colaboradores dos serviços 

hospitalares de limpeza, e assim planejar o protótipo “Higienização Hospitalar”, 

com base nos requisitos de boa usabilidade da Interação Humano Computador: 

elaborar de forma que fácil de aprender, eficiente, fácil de memorizar, com poucos 

erros e que traga satisfação (NIELSEN, 2003). 

Quanto ao conteúdo do aplicativo, algumas características do público alvo 

foram determinantes para que temas fossem incorporados no aplicativo, além das 

temáticas já apontadas pelos colaboradores no questionário, como sendo de 

maior dificuldade de compreensão: mecânica corporal correta na movimentação 

de materiais e equipamentos, limpeza terminal, medidas de prevenção de 

acidentes e incidentes e desinfecção de superfícies hospitalares.  

Tendo em vista os riscos e desgastes físicos originados do ambiente 

insalubre do hospital e do serviço de hospitalar de limpeza, algumas 

particularidades como faixa etária avançada e baixa formação profissional 

acabam se tornando um fator de risco para segurança e saúde do trabalhador. 

Dessa forma, percebeu-se a necessidade de abordar alguns definições e 

conhecimentos básicos referentes aos mecanismos de transmissão de 

microrganismos, os riscos inerente a profissão e as medidas de biosseguranças 

como uso de equipamentos de proteção individual, prevenção de acidentes e 

movimentação correta do corpo (CRUZ et al., 2011; MARTINS et al., 2013). 
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Além disso, questões percebidas neste estudo e apontadas por outros, como 

a pouca valorização desses funcionários ao seu papel no controle da infecção 

relacionada a assistência à saúde, trazem inquietações quanto o sofrimento e o 

esgotamento profissional por não serem reconhecidos, o que implica no 

comprometimento da qualidade da limpeza e amplia os riscos de adoecimento 

(PETEAN; COSTA; RIBEIRO, 2014).  Desse modo, investir no conhecimento 

sobre a relação do ambiente na transmissão de microrganismos e sua 

importância no controle das IRAS é uma forma de empoderar esses 

colaboradores da limpeza hospitalar quanto a importância do seu trabalho, 

incentivando a sua participação na tomada de decisões do setor e trazendo 

motivação para prestar um serviço de qualidade. 

Além disso, o fato de alguns colaboradores não terem acesso fácil aos 

protocolos, iniciarem suas atividades nas instituições sem nenhum tipo de 

preparação prévia e adotarem apenas a inspeção visual como avaliação da 

limpeza, encorajou a disponibilização de orientações sobre procedimentos de 

limpeza terminal, concorrente e desinfecção de superfícies no protótipo. Esses 

processos, assim como todos os conteúdos, foram dispostos no protótipo de 

forma acessível, com facilidade de manuseio, informações mínimas o suficiente 

para permitir a visão geral da temática, de forma organizada, com uma linguagem 

clara e direta e jogos que permitem aplicar o conhecimento aprendido em 

situações diferentes, estimulando a participação do usuário (SILVA, 2013). 

Em um estudo analisando a facilidade de uso dos aplicativos móveis que 

apoiam a educação revelou que embora haja uma grande disponibilidade de 

aplicativos, poucos foram os que proporcionaram satisfação ao usuário. Essa 

insatisfação se deu por problemas de usabilidade, difíceis de serem usados, 

trazendo uma resistência para seu uso. Diante disso, destaca-se a importância de 

melhorar a aceitação dos individuo, oferecendo um software com uma interface 

fácil de utilizar e conteúdos fáceis de aprender para maximizar a eficácia 

educacional (KIM et al., 2016). 

Para valorizar esse processo de ensino aprendizagem foi importante 

adicionar vídeos e imagens. A inclusão desses recursos visuais se deu por 

acreditarmos que eles permitem uma maior apreensão da atenção do usuário ao 

conteúdo exposto por meio da combinação de sentidos auditivos e visuais, 
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estimulando o interesse na busca de mais conhecimento (ASHAVER; IGYUVE, 

2013). Alguns estudos têm empregado vídeos educativos como estratégia 

educacional na orientação de país, contribuindo para educação em saúde e 

prevenção de problemas de saúde, além de facilitar os educadores em suas 

práticas de ensino (RODRIGUES JUNIOR et al., 2017; BARBOSA; BEZERRA, 

2011). 

No que tange a interface, este protótipo procurou se alinhar a algumas 

características do perfil dos usuários trazendo um design fácil de usar, com 

navegação livre para quaisquer conteúdos, botões virtuais organizados, letra e 

fonte legível e com fundo de telas com cores claras para melhor visualização. 

Durante o desenvolvimento deste estudo, observou-se que apesar de 

existirem muitos aplicativos móveis na área da saúde voltados para educação, a 

maioria não está vinculada a uma investigação científica que tenha fundamentado 

sua criação; é de se ressaltar também que as poucas disponíveis na literatura 

tratam apenas da validação do aplicativo, mas não do processo de sua 

construção. 

Acreditamos que o valor de nossa investigação é trazer a luz os 

fundamentos e o processo de criação de um protótipo de aplicativo para 

dispositivos móveis sobre limpeza e desinfecção das superfícies em serviços de 

saúde. Este protótipo será imediatamente implementado e validado na próxima 

etapa de nossa investigação, que será seguida por intervenção. 
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CONCLUSÃO 

 

 Este estudo teve como objetivo geral desenvolver protótipo de aplicativo 

para dispositivos móveis sobre limpeza e desinfecção de superfícies em serviços 

de saúde, o que demandou a necessidade de conhecer previamente as 

características dos colaboradores do serviço de limpeza hospitalar, as 

dificuldades existentes e o nível de conhecimento dos participantes. Dessa forma, 

foi possível concluir que há uma necessidade de adoção de uma estratégia 

educacional que complemente a educação continuada já existente e ofertada 

pelas instituições de saúde. 

As lacunas identificadas no preparo dos profissionais de limpeza são 

indicativas de que o aplicativo deve conter medidas de segurança e 

conhecimentos básicos sobre a influência do ambiente na incidência de infecção, 

além demonstrar sistematicamente a composição do processo de limpeza e 

desinfecção de superfícies. Nessa perspectiva foi construída a versão inicial do 

software que permite o livre acesso aos conteúdos, sem restrições de local e 

horas para aprender, sem custo, simples e fácil de usar. O protótipo aqui 

apresentado é inovador, pois não havendo similares no mercado ou na literatura 

nacional e internacional. 

A relevância dessa ferramenta de apoio ao ensino e desenvolvimento de 

competências desses trabalhadores reside na acessibilidade a abordagem de 

temáticas convergentes com as necessidades do aluno ou do profissional, 

possibilitando a aplicação do conhecimento em suas práticas e favorecendo o 

pensamento reflexivo que conduza a ações compatíveis com as metas de 

qualidade e segurança nos serviços de saúde.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO SOBRE LIMPEZA E HIGIENE 

HOSPITALAR - GESTORES 

 

Sexo: Masculino (  ) Feminino (  ) 
 
Data de Nascimento: ____/_____/_____ 
 
Escolaridade: 
(   ) Alfabetização 
(   )Ensino fundamental 
(   )Ensino médio 
(   )Ensino superior 
 
Formação:  
Mês e ano de formação: ___/______ 
Função: 
Tempo na função: 
Tempo nesta empresa: 
 

Tendo por base as normativas do Ministério da Saúde, através da ANVISA, sobre 

os serviços de limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos, e 

alinhamento ao seu trabalho como responsável por tais serviços, assinale seu 

grau de concordância com as seguintes afirmativas: 

AFIRMATIVAS Discordo 
totalmente 

Discordo 
na maior 

parte 

Sem 
opinião 

 

Concordo 
na maior 

parte 

 

Concordo 
totalmente 

1. A gestão do serviço de 
limpeza é capaz de 
alinhar os objetivos da 
empresa com as 
recomendações do 
Ministério da Saúde 
 

1 2 3 4 5 

1. 2.A divulgação dos 
protocolos operacionais 
sobre limpeza e 
desinfecção de superfícies 
vigentes na instituição é 
feita de forma efetiva. 

2.  

1 2 3 4 5 

3. 3. A divulgação de 
mudanças/ atualizações 
dos protocolos 
operacionais sobre 

1 2 3 4 5 
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limpeza e desinfecção de 
superfícies vigentes na 
instituição é feita de forma 
efetiva. 

4.  

5. 4. A liderança dos 
serviços de limpeza e 
higiene hospitalar estimula 
os seus colaboradores a 
executarem suas 
atividades de acordo com 
os protocolos 
operacionais sobre 
limpeza e desinfecção de 
superfícies vigentes na 
instituição. 

6.  

1 2 3 4 5 

7. 5. Existe infraestrutura 
organizacional para 
execução dos protocolos 
operacionais sobre 
limpeza e desinfecção de 
superfícies vigentes na 
instituição. 

8.  

1 2 3 4 5 

9. 6. Estão disponíveis na 
sua instituição 
equipamentos e materiais 
necessários para 
execução dos protocolos 
operacionais sobre 
limpeza e desinfecção de 
superfícies. 

10.  

1 2 3 4 5 

11. 7. Estão disponíveis na 
sua instituição recursos 
humanos para execução 
dos protocolos 
operacionais sobre 
limpeza e desinfecção de 
superfícies. 

12.  

1 2 3 4 5 

13. 8. A instituição investe na 
capacitação do gestor do 
serviço de limpeza e 
higiene hospitalar  

14.  

1 2 3 4 5 

a) 9. A instituição apoia o 
gestor do serviço de 

1 2 3 4 5 
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limpeza e higiene 
hospitalar para que 
proporcione capacitação 
contínua aos 
colaboradores  

15.  

b) 10. Entendo que a 
responsabilidade pela 
capacitação dos 
colaboradores do serviço 
de limpeza e desinfecção 
de superfícies hospitalar é 
das empresas 
terceirizadas 

c)  

1 2 3 4 5 

d) 11.Considero-me 
qualificado para função 
que exerço 

e)  

1 2 3 4 5 

12. Tenho iniciativa para 
agir no momento certo e 
solucionar o problema 
 

1 2 3 4 5 

13. Mantenho bom 
relacionamento com os 
colaboradores que fazem 
a limpeza e desinfecção 
das superfícies do hospital 
 

1 2 3 4 5 

 

Tendo como referência a instituição em que você atua como gestor do serviço de 

limpeza e higiene hospitalar, assinale: 

 

14. Leia os itens seguintes e verifique qual (ou quais) deles a sua instituição adota 

como método de avaliação da limpeza e desinfecção de superfícies: 

 

a) Observação direta- Utilizando como ferramenta um checklist com itens que 

devem ser verificados. 

 

b) Culturas de ambiente com Swab – Pesquisa de microorganismos no ambiente 

através da passagem de um swab na superfície a ser pesquisada. 
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c) Culturas em placas- Passagem de placas com meio de Hagar em contato direto 

com a superfície a ser pesquisada. Após é realizada a contagem de colônias 

aeróbicas. 

 

d) Marcadores fluorescentes- O gel fluorescente, invisível, aplicado em objetos e 

superfícies com alto-manuseio um pouco antes da limpeza. Após a limpeza faz-se 

verificação com lâmpadas de luz negra.  

 

e) ATP bioluminescência- Medição de Adenosina Trifosfato (ATP) orgânico em 

superfícies usando ensaio, luciferase e um luminometro. Aplica-se um swab 

padronizado sobre a superfície e a leitura é feita por equipamento específico. 

 

f) Outros especifique: _____________________________________________ 

 

15. Assinale qual (ou quais) das alternativas abaixo corresponde ao formato atual 

de capacitação da equipe de limpeza e desinfecção hospitalar: 

a) Palestras 

b) Debate 

c) Demonstração prática 

d) Cartilhas 

e) Cartazes 

f) Outro, especifique: _______________________________________ 
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QUESTIONÁRIO SOBRE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR – 

COLABORADORES 

 

Sexo: Masculino (  ) Feminino (  )Data de Nascimento: ____/_____/_____ 
 
Escolaridade: 
(   ) Alfabetização 
(   )Ensino fundamental 
(   )Ensino médio 
(   )Ensino superior 
 
Possui alguma formação: Não (   ) Sim (   ). Se sim, qual?______________  
 
Possui outro vínculo de trabalho: (   ) Não  (   ) Sim   Onde: ________ 

 
Na sequência, você encontrará uma série de afirmações acerca de suas 

atividades diárias de limpeza e desinfecção de superfície. 

Por favor, indique o quanto você concorda com as afirmativas: 

AFIRMATIVA Discordo 
Totalmente 

Discordo 
na maior 

parte 

Sem 
opinião 

 

Concordo 
na maior 

parte 

Concordo 
Totalmente 

1.Os treinamentos e/ou 
cursos oferecidos pela 
empresa satisfazem 
minhas necessidades de 
aperfeiçoamento, para 
que eu execute a limpeza 
e desinfecção de 
superfícies. 
 

1 2 3 4 5 

2. Entendo claramente o 
que a empresa espera do 
meu trabalho. 
 

1 2 3 4 5 

3. A empresa em que eu 
trabalho oferece 
oportunidades e 
condições de crescimento 
pessoal. 
 

1 2 3 4 5 

4. Estou satisfeito com o 
trabalho que executo 
 

1 2 3 4 5 

5. Participo do processo 
de tomada de decisão no 
setor em que atuo. 

1 2 3 4 5 
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6. Tenho acesso ao 
protocolo institucional 
sobre limpeza e 
desinfecção de 
superfícies 
 

1 2 3 4 5 

7. Já li o protocolo 
institucional sobre limpeza 
e desinfecção de 
superfícies 
 

1 2 3 4 5 

8. Desenvolvo minhas 
atividades de limpeza e 
desinfecção de 
superfícies acordo com o 
protocolo institucional. 
 

1 2 3 4 5 

9. A atividade de limpeza 
e desinfecção de 
superfícies que 
desenvolvo é importante. 
 

1 2 3 4 5 

10. Cometo erros ao 
realizar a limpeza e 
desinfecção de 
superfícies 
 

1 2 3 4 5 

11. Deixo de realizar 
alguma técnica ao 
executar a limpeza e 
desinfecção de 
superfícies 
 

1 2 3 4 5 

12. Faço meu trabalho de 
limpeza e desinfecção de 
superfícies sem erros 
 

1 2 3 4 5 

13. Faço meu trabalho de 
limpeza e desinfecção de 
superfícies de forma 
correta, mas posso 
cometer erros sem 
perceber, porque nem 
sempre presto atenção no 
que faço 
 

1 2 3 4 5 

14.A instituição investe na 
capacitação dos 
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colaboradores do serviço 
de 
limpeza e higiene 
hospitalar 

 

15. Qual o grau de importância que você atribui a sua atividade: 

 

a) Baixa: o que eu faço são apenas uma parte e os resultados não são 

visíveis; 

b) Médio: consigo perceber que meu trabalho é muito importante, mas pode 

interferir no resultado do trabalho de toda a equipe, se eu não for capaz executar 

a minha parte da forma correta; 

c) Alto: consigo perceber minhas contribuições no produto final que é o 

controle de infecção hospitalar; 

 

16. Quais temáticas abaixo você sente mais dificuldade de compreender 

(Nesta questão você poderá escolher mais que uma resposta): 

a. Limpeza concorrente  

b. Limpeza terminal 

c. Desinfecção de superfície 

d. Limpeza de superfície     

e. Manuseio e descarte dos resíduos de serviços de saúde 

f. Uso de Equipamentos de Proteção Individual- EPI’s 

g. Medidas para prevenção de acidentes e incidentes; 

h. Movimentação corporal correta na movimentação de materiais; 

 

17. Você recebeu algum tipo de capacitação sobre medidas de controle de 

infecção hospitalar? 

a. Sim 

b. Não 

 

18. Com qual frequência que você recebe capacitações: 

a. Todo mês 

b. Duas vezes ao ano 
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c. Uma vez ao ano 

d. Não fiz nenhuma capacitação desde que entrei na instituição 

 

19. Na sua opinião, qual a opção que melhor define Infecção Hospitalar: 

a. É uma doença adquirida fora do hospital provocando febre alta e que é 

necessário que o paciente vá ao hospital para se tratar; 

b. É qualquer tipo de infecção adquirida durante ou após a internação 

hospitalar e que pode ser relacionada com a internação ou procedimentos 

hospitalares. 

c. Não sei responder 

 

20. Leia as afirmativas e indique a qual tipo de limpeza se refere. 

a. É um procedimento de limpeza mais completo em as superfícies, incluindo 

mobília do paciente, parede, piso e equipamentos. É feita após transferências, 

altas, internação prolongada e óbitos.  

(   ) Limpeza terminal          

(   ) Limpeza Concorrente 

 

b. É uma limpeza feita diariamente em todas as unidades de saúde com a 

finalidade de limpar, organizar o ambiente e repor os materiais de consumo diário. 

(   ) Limpeza terminal          

(   ) Limpeza Concorrente 

 

21. Você utiliza telefone celular? 

a. Sim 

b. Não 

 

22. Você utiliza algum aplicativo no celular (Exemplo: whatsapp, instagram, 

facebook, etc? 

a. Sim, utilizo 

b. Não utilizo 

c. Não sei o que é isso 
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23. Você teria interesse em algum aplicativo que o (a) ajude a entender melhor 

seu trabalho de limpeza e desinfecção de superfícies? 

a. Sim 

b. Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

GESTORES 

Convidamos você a participar da pesquisa “Desenvolvimento de 

protótipo de aplicativo sobre limpeza e desinfecção de superfícies para 

dispositivos móveis” que tem como pesquisadoras as enfermeiras Sara 

Soares dos Santos e a Profª Isabel Amélia Costa Mendes da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Essa 

pesquisa tem como objetivo criar a primeira versão de um aplicativo (um 

programa que funciona em telefones móveis) sobre limpeza e desinfecção de 

superfícies. 

Para tanto é necessário identificar junto a equipe de limpeza e 

desinfecção hospitalar da qual você faz parte, as dificuldades e necessidades 

de capacitação sobre a temática, assim, gostaríamos de contar com a sua 

colaboração respondendo um questionário.  

 O questionário possui 15 questões, sendo que em 13 você indicará 

seu grau de concordância com a afirmação, assinalando se concorda 

totalmente, concorda na maior parte, sem opinião, discorda na maior parte e 

discorda totalmente e duas de múltipla escolha. Essa atividade será 

desenvolvida no seu local de trabalho e você dedicará cerca de 15 minutos. 

A pesquisadora lhe entregará o questionário e aguardará que você o devolva 

preenchido. Caso aceite colaborar conosco, você assinará duas vias deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo que uma ficará com 

você e a outra será entregue ao pesquisador. 

Esclarecemos que sua participação é voluntária e não trará benefícios 

diretos a você, apenas o benefício indireto de sua contribuição para a 

investigação das dificuldades educacionais de trabalhadores de serviços de 

limpeza e higiene hospitalar sobre limpeza e desinfecçãode superfícies.  

Informamos que sua participação na pesquisa envolve os riscos de 

desconforto, constrangimento, estresse ou cansaço ao responder o 

questionário. Caso você sinta algum desconforto, ou caso o pesquisador 

perceba alguma dessas manifestações, a aplicação do questionário será 

interrompida ou adiada caso seja da sua vontade e você tem a liberdade de 

comunicar o pesquisador e interromper sua participação na pesquisa sem 
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qualquer prejuízo para sua pessoa, podendo contatar as pesquisadoras para 

esclarecimentos sobre a pesquisa a qualquer momento. 

Asseguramos a proteção das informações disponibilizadas por você 

por meio das respostas no questionário de pesquisa, bem como o sigilo e o 

seu anonimato. Os resultados da pesquisa serão divulgados em congressos 

e revistas científicas. 

Os dados estarão sob a guarda dos pesquisadores sem identificação 

de quem foram os respondentes dos questionários. 

A participação nesse estudo não gerará despesas para você, como 

também nenhuma gratificação financeira. 

Caso venha sofrer algum dano resultante de sua participação na 

pesquisa, será assegurado o direito à indenização, pelo pesquisador e 

instituições envolvidas. 

Esta Pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de SãoPaulo 

(CEP-EERP/USP),que tem como função proteger eticamente o participante 

de pesquisa. O contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da EERP/USP 

pelo telefone é (16)33159197, bem como o horário de atendimento do CEP é 

de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 

horas. 

Diante desses motivos, gostaríamos muito de contar com a sua valiosa 

cooperação e desde já agradecemos. 

 

Assinatura do Participante 

 
 

Isabel Amélia Costa Mendes 

Prof.Titular,EscoladeEnfermagemde 
Ribeirão-USP. 

                      Orientadora 

 
 

Sara Soares dos Santos 

Mestranda pelo Programa de Pós- 
Graduação em Enfermagem Fundamental 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto- 

USP 

 

RibeirãoPreto-SP, de 2017. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO - COLABORADORES 

 

Convidamos você a participar da pesquisa “Desenvolvimento de 

protótipo de aplicativo sobre limpeza e desinfecção de superfícies para 

dispositivos móveis” que tem como pesquisadoras as enfermeiras Sara 

Soares dos Santos e a Profª Isabel Amélia Costa Mendes da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidadede São Paulo. Essa pesquisa 

tem como objetivo criar a primeira versão de um aplicativo (um programa que 

funciona em telefones móveis) sobre limpeza e desinfecção de superfícies. 

Para tanto é necessário identificar junto a equipe de limpeza e 

desinfecção hospitalar da qual você faz parte, as dificuldades e necessidades 

de capacitação sobre a temática, assim, gostaríamos de contar com a sua 

colaboração respondendo um questionário.  

 O questionário possui 23 questões, sendo que em 14 você indicará 

seu grau de concordância com a afirmação, assinalando se concorda 

totalmente, concorda na maior parte, sem opinião, discorda na maior parte e 

discorda totalmente; e nove de múltipla escolha. Essa atividade será 

desenvolvida no seu local de trabalho e você dedicará cerca de 20 minutos. 

A pesquisadora lhe entregará o questionário e aguardará que você o devolva 

preenchido. Caso aceite colaborar conosco, você assinará duas vias deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo que uma ficará com 

você e a outra será entregue ao pesquisador. 

Esclarecemos que sua participação é voluntária e não trará benefícios 

diretos a você, apenas o benefício indireto de sua contribuição para a 

investigação das dificuldades educacionais de trabalhadores de serviços de 

limpeza e higiene hospitalar sobre limpeza e desinfecção de superfícies.  

Informamos que sua participação na pesquisa envolve os riscos de 

desconforto, constrangimento, estresse ou cansaço ao responder o 

questionário. Caso você sinta algum desconforto, ou caso o pesquisador 

perceba alguma dessas manifestações, a aplicação do questionário será 

interrompida ou adiada caso seja da sua vontade e você tem a liberdade de 

comunicar o pesquisador e interromper sua participação na pesquisa sem 

qualquer prejuízo para sua pessoa, podendo contatar as pesquisadoras para 
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esclarecimentos sobre a pesquisa a qualquer momento. 

Asseguramos a proteção das informações disponibilizadas por você 

por meio das respostas no questionário de pesquisa, bem como o sigilo e o 

seu anonimato. Os resultados da pesquisa serão divulgados em congressos 

e revistas científicas. 

Os dados estarão sob a guarda dos pesquisadores sem identificação 

de quem foram os respondentes dos questionários. 

A participação nesse estudo não gerará despesas para você, como 

também nenhuma gratificação financeira. 

Caso venha sofrer algum dano resultante de sua participação na 

pesquisa, será assegurado o direito à indenização, pelo pesquisador e 

instituições envolvidas. 

Esta Pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(CEP-EERP/USP), que tem como função proteger eticamente o participante 

de pesquisa. O contato com o Comitê de  Ética em Pesquisada EERP/USP 

pelo telefone é (16) 33159197, bem como o horário de atendimento do CEP é 

de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 

horas. 

Diante desses motivos, gostaríamos muito de contar com a sua valiosa 

cooperação e desde já agradecemos. 

 

Assinatura do Participante 

 

 

Isabel Amélia Costa Mendes 

Prof.Titular,Escola de Enfermagem de 

Ribeirão-USP.  

Orientadora 

 

Sara Soares dos Santos 

Mestranda pelo Programa de Pós- Graduação 

em Enfermagem Fundamental 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto- USP 

 

 

RibeirãoPreto-SP, de 2017. 
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ANEXO A 

 Carta de Autorização do Hospital das Clínicas do Ribeirão Preto 
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ANEXO B 

 Carta de Autorização do Hospital São Lucas de Ribeirão Preto 
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ANEXO C 

Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa-EERP/USP 

 


