
 

 
 

Instruções gerais 
 

1. Apresente-se aos profissionais de saúde e pacientes da unidade, conforme apropriado, 
e informe os motivos da sua presença. 

 
2. Encontre um local adequado para observar sem atrapalhar as atividades de assistência. 
Você poderá se deslocar para acompanhar o profissional de saúde, mas nunca interferir no 
seu trabalho. Entretanto você pode dar um retorno a ele, após a sessão. 

 
3. Os profissionais a serem observados devem pertencer a uma das categorias (auxiliar de 
enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico e outros profissionais da saúde) 
e serão observados durante os cuidados assistenciais. 

 
Como preencher o Formulário 

 
4. Os dados observados devem ser registrados a lápis para correção imediata, se 
necessário. 

 
5. O cabeçalho do formulário deve ser preenchido antes da coleta de dados, exceto o 
horário de término e duração da sessão de observação que devem ser registrados ao final 
da sessão. 

 
6. Descrição dos itens: 

 

Unidade Setor, ala, departamento onde será feita a observação. 

 

Sessão 
Intervalo de tempo da observação em um determinado setor. Deve ser numerado a cada sessão 
iniciada. De acordo com a OMS, as sessões devem ter duração de cerca de 30 minutos. 

Oportunidade Definida por, pelo menos, uma indicação. 

 
 

 
Indicação 

Motiva a higiene das mãos 
 

Ant.pacte: antes de tocar o paciente 
Ant.proc: antes da realização de procedimento limpo/asséptico 
Ap.fluidos: após risco de exposição a fluidos corporais 
Ap.pacte: após tocar o paciente 
Ap.supef: após tocar superfícies e objetos próximos ao paciente 

 
 

 
Ação 

Resposta à indicação(ões) de higiene das mãos 
 

Álcool: Quando a higiene é realizada com produto alcoólico  
Sabonete: Quando a higiene das mãos é feita com água e sabonete  
Não: Quando não ocorrer a ação 
Luvas: Está vinculado ao item anterior e deve ser registrado quando NÃO houve ação 

de HM devido ao uso inadequado de luvas. Preencher quando se deseja avaliar o impedimento à 
HM decorrente do uso deste EPI 

 


