
 

 

 

 

 

 

 

 

A infecção hospitalar custa vidas! Endêmico, ocorre em 10 a 15% das internações 
hospitalares no Brasil1, sendo que unidades de alta complexidade, como a UTI, contribuem com mais de 
25% dos casos de infecção hospitalar2. 

Com o surgimento de cepas multirresistentes a antibióticos, ações voltadas ao combate destes 
eventos foram adotadas. A primeira foi restringir e controlar o acesso a antibióticos de última geração 
para evitar o desenvolvimento de cepas resistentes3. A segunda, apoiada pela Organização Mundial de 
Saúde, foi intensificar a higienização das mãos com álcool gel4; prática comprovada por meio de vários 
trabalhos que demonstram a eficácia deste método no controle de infecções por patógenos 
multirresistentes5. 

O monitoramento da conformidade do uso do álcool gel é feito classicamente por um time de 
observadores. Com a indisponibilidade de observadores em tempo integral, as ações têm efeito 
temporário e logo os níveis de infecção voltam a se elevar, perpetuando a presença da infecção na 

unidade hospitalar. O monitoramento eletrônico da conformidade 
de higienização apresenta boa correlação com a observação 
conforme trabalho publicado6. 

Diante desta emergência infecciosa, a Identhis 
desenvolveu o sistema ClearHandsTM, solução patenteada para o 
monitoramento contínuo do grau de higienização das mãos com 
álcool gel.  
A solução visa ao monitoramento 
permanente de todos os indivíduos 
circulando dentro do hospital, e é baseada 

em totens interativos de dispensação de álcool gel e no uso de crachás de 
identificação de baixo custo. 

ClearHandsTM adota elementos da ciência do comportamento cognitivo 
humano para transformar o uso do álcool em uma competição saudável entre os 
usuários, tornando o sistema intuitivo com uso agradável.  

70% das infecções 
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são transmitidas pelo toque 



       Ao atingir níveis elevados de compliance, 
pontos são acumulados pelos usuários. Os 
“vencedores” com maiores pontuações são 

reconhecidos em redes sociais internas, fazendo com 
que se tornem exemplos a serem seguidos. 

O totem ClearHandsTM é uma solução versátil e 
de múltiplos usos, que permite opcionalmente incluir o 
monitoramento de itens como medicamentos, equipamentos, 
hemoderivados, entre outros. 

A versão “SC” para centro cirúrgico dispõe do recurso de 
monitoramento do tempo de higienização das mãos antes das cirurgias. 
Em combinação com os totens de álcool, garantem a higienização 
adequada das mãos, evitando a disseminação de patógenos no ambiente 
controlado. 

Os pacientes que 
estiveram em contato com o 
vetor identificado são inclusos 
em um programa de vigilância 
ativa, antes de ocorrer o 
evento infeccioso. 

ClearHandsTM converte todas as informações 
referentes aos itens monitorados em gráficos, planilhas e 
alarmes institucionais, atuando como elemento importante 
na prevenção da infecção hospitalar, além de ser ferramenta 
de apoia à e-governança ou e-management. 

 

A prevenção da infecção 
passa pelas mãos de 
todos! 
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 ClearHandsTM ,, safe hands.

para mais informações visite identhis.com 


