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RESUMO
Objetivo: Este estudo teve como objetivo verificar se o método positive deviance
influenciaria o comportamento dos profissionais de saúde de uma Unidade de Terapia
Intensiva de um hospital de urgências, em Aparecida de Goiânia aumentando a adesão à
higienização das mãos (HM). Material e Métodos: Os critérios para identificação dos
indivíduos com comportamento desviante positivo foram estabelecidos, dentre estes:
maior aderência à HM, utilização da técnica correta de HM, capacidade de incentivar os
colegas a realizar a HM e disponibilidade para participar da aplicação do método desvio
positivo. A observação direta, preconizando os 5 momentos estabelecidos pela
Organização Mundial de Saúde e o monitoramento do consumo de produtos foram os
indicadores utilizados para mensurar a adesão. Resultados: Não foi encontrado
indivíduo com comportamento desviante positivo. Nenhum profissional realizou a HM
na técnica preconizada. A adesão à HM foi baixa entre todas as categorias profissionais
e em todas as oportunidades, mas principalmente antes da prestação de cuidado ao
paciente. Os profissionais que demonstraram melhores taxas de adesão à HM foram os
fisioterapeutas 12 (44,4%); e em ordem decrescente, os médicos 6 (31,6%), os técnicos
em enfermagem 21 (28,8%), os enfermeiros 6 (21,4%) e os técnicos em radiologia 0
(0,0%). Conclusão: Como a aplicação do método positive deviance exige a existência de
indivíduos ou grupos que exibem um comportamento desviante positivo e tais

indivíduos não foram encontrados neste estudo, percebe-se a necessidade de disseminar
melhor a cultura de segurança neste estabelecimento de saúde.
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