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RESUMO
Objetivo: descrever experiência de dinâmica para sensibilização dos profissionais do CME em relação às práticas de
HM. Metodologia: estudo descrito, do tipo relato de experiência realizado com 12 profissionais do CME de um
hospital privado de Belo Horizonte. Utilizou-se um objeto lúdico, denominado como “Caixa Misteriosa”. Para este
estudo não foi necessário um parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. Entretanto, foram seguidas as normas da
Portaria n. 466, de 12 de dezembro de 2012. Resultados: os profissionais do controle de infecções evidenciaram
falhas durante a execução da técnica de HM. Conclusão: a dinâmica com a “Caixa Misteriosa” mostrou-se uma boa
opção para despertar o interesse dos profissionais do CME em relação às práticas de HM. Descritores: Desinfecção
das Mãos; Controle de infecções; Educação continuada.
ABSTRACT
Objective: to describe dynamics experience to sensitize the CME professionals in relation to hand hygiene (HH)
practices. Methods: a descriptive study of the type of experience reported with 12 professionals from a private
hospital in Belo Horizonte. A ludic object was used, denominated like "Mysterious Box".This study did not require an
opinion from the Research Ethics Committee. Results: the infection control professionals evidenced failures during
the execution of the HH technique. Conclusion: the dynamics with the "Mysterious Box" proved to be a good option
to arouse the interest of the professionals in relation to HH practices. Descriptors: Hand Disinfection; Infection
Control; Education Continuing.
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Figura 1. “Caixa misteriosa” utilizada pelo
SCIH, 2016.
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