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PREZADO LEITOR 
 
 

 

 

O uso de lembretes no local tem demonstrado ser muito eficaz por diversos estudos e 

intervenções de investigação – pequenas mudanças no ambiente que mudam o comportamento 

de uma forma previsível, mas que não restringem explicitamente as escolhas – para orientar sobre 

a lavagem das mãos com sabão e promover a prática nas escolas. 

Enquanto as escolas começam a reabrir após o encerramento devido à covid-19, os lembretes no 

local podem ser um meio eficaz para manter práticas adequadas de higiene das mãos. No 

entanto, é necessária uma análise cuidadosa antes de planejar e implementar uma intervenção de 

lavagem das mãos usando lembretes. 

Este guia de recursos apresenta uma visão geral da ciência por trás das intervenções de lavagem 

das mãos usando lembretes e as evidências que apoiam o uso de lembretes no local para 

promover a lavagem das mãos nas escolas em contextos de poucos recursos. Também são 

fornecidos recursos e ferramentas para o planeamento e implementação de intervenções usando 

lembretes nas escolas. 

Os lembretes no local devem ser considerados um componente de uma estratégia multimodal 

maior para incentivar e sustentar a lavagem das mãos com sabão em momentos críticos entre as 

crianças em idade escolar. Este guia faz parte de um grupo seleto de intervenções com lembretes 

focadas no uso de materiais de lavagem das mãos e instalação de infraestrutura para orientar 

sobre a lavagem das mãos e promover a prática entre crianças em idade escolar. As intervenções 

descritas neste documento devem ser vistas como uma estratégia de intervenção provisória para 

a reabertura das escolas no contexto da covid-19. Serão necessárias estratégias mais detalhadas 

e abrangentes de mudança de comportamento para garantir que o comportamento de lavagem 

das mãos seja incorporado nas rotinas escolares atuais e seja traduzido em melhores hábitos 

entre as crianças em idade escolar. 
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LAVAGEM DAS MÃOS COM SABÃO PARA 
EVITAR A TRANSMISSÃO DA COVID-19 
 

 

 

 

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a nova doença 

coronavírus – covid-19 – como uma pandemia [2]. A covid-19 é causada pelo vírus SRA-CoV-2 e é 

uma doença respiratória, disseminada predominantemente por gotículas de tosse e espirros 

carregadas do vírus. Quando essas gotículas atingem as superfícies, o vírus pode transferir-se para 

as mãos de outras pessoas ao tocar nessas superfícies contaminadas, podendo posteriormente 

infectá-las ao se tocarem os olhos, a boca ou o nariz. 

A lavagem frequente das mãos com sabão ou a higienização com álcool gel para as mãos é, portanto, 

uma medida fundamental para evitar a transmissão da covid-19 [3]. 

A lavagem das mãos com sabão tem demonstrado reduzir o risco de múltiplas doenças 

transmissíveis, especialmente diarreia [4] e doenças respiratórias [5] – as duas principais causas de 

morte em crianças menores de 5 anos [6,7], bem como em crianças em idade escolar [8]. 

Apesar dos conhecidos benefícios da lavagem das mãos com sabão, manter a prática continua sendo 

um desafio. Segundo estimativas globais, a lavagem das mãos com sabão após o uso do banheiro 

chega apenas a 19% [9]. Como tal, no passado houve numerosas abordagens para promover a 

lavagem das mãos com sabão. 
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MELHORA DA LAVAGEM DAS MÃOS NAS 
ESCOLAS NO CONTEXTO DA COVID-19 

 

 

 

 

Segundo a evidência, as crianças correm menor risco de contrair a covid-19 do que os adultos [10], porém, 

elas ainda são suscetíveis à infecção e são transmissoras potenciais do vírus, mesmo quando não apresentem 

sintomas [11]. As escolas são o ambiente ideal para a propagação de doenças, pois reúnem um grande número 

de crianças que estão em contato permanente. Incentivar a lavagem das mãos com sabão nas escolas é, 

portanto, fundamental para prevenir a propagação da covid-19, entre elas, proteger sua saúde e retardar a 

transmissão da covid-19 nas escolas e comunidades. 

Nas escolas, as abordagens tradicionais de promoção da lavagem das mãos concentram-se em mensagens 

educativas para ensinar às crianças sobre a importância da lavagem das mãos com sabão e a técnica 

apropriada para fazê-lo. No entanto, o conhecimento é apenas um dos muitos fatores possíveis que determinam 

o comportamento de lavagem das mãos [12]. Na verdade, a evidência mostra que os benefícios para a saúde 

percebidos e o conhecimento não são fortes determinantes da mudança de comportamento da lavagem das 

mãos [13-15]. No contexto da pandemia da covid-19, as mensagens em torno da lavagem das mãos 

aumentaram significativamente e a maioria das pessoas, incluindo crianças, provavelmente foi exposta, por 

meio de fontes diferentes, a uma série de mensagens sobre sua importância para prevenir a transmissão da 

covid-19. 

 



Há uma série de teorias e quadros que foram usados para descrever os possíveis determinantes de 

comportamento da lavagem das mãos. Um exemplo é o modelo de mudança de comportamento COM-B [1]. 

 
 

CAPACIDADE 

 

OPORTUNIDADE 

MOTIVAÇÃO 

 
 

Manter boas práticas de lavagem das mãos nas escolas exigirá intervenções que abordem os 

determinantes do comportamento holisticamente. Para isso, será necessário realizar uma rápida 

pesquisa formativa para compreender os determinantes da lavagem das mãos no seu contexto 

específico e logo desenvolver intervenções focadas nesses determinantes. 

No contexto da pandemia da covid-19, no entanto, é necessário que existam salvaguardas nas 

escolas antes da reabertura para permitir e incentivar a lavagem das mãos com sabão em 

momentos chave entre as crianças assim que elas voltem à escola. Uma intervenção provisória de 

lavagem das mãos é, portanto, necessária para preencher a lacuna entre a reabertura das escolas 

e o desenvolvimento e implementação de estratégias de intervenção mais abrangentes. 

> Capacidade refere-se às habilidades psicológicas e físicas e à capacidade de completar o comportamento. 

Para a lavagem das mãos com sabão, isso significa o conhecimento apropriado sobre os 

tempos de lavagem das mãos e seu papel na prevenção de doenças. 

> A motivação refere-se aos processos mentais maiores que direcionam os comportamentos individuais. 

Para a lavagem das mãos com sabão, a motivação pode abranger uma ampla gama de processos 

cognitivos, inclusive o planejamento, as emoções e os estímulos. 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

SEGUNDO O COM-B, HÁ TRÊS FATORES PRINCIPAIS QUE 

INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DE UM INDIVÍDUO: 

> Oportunidade refere-se à oportunidade física de completar o comportamento e um contexto social favorável. 

Para a lavagem das mãos com sabão, isso significa ter acesso à infraestrutura e aos 

materiais necessários (sabão ou higienizadores de mãos) nos momentos apropriados para 

permitir o comportamento de lavagem das mãos. 



USO DE LEMBRETES NO LOCAL 
PARA AUMENTAR O NÚMERO DE ALUNOS 
QUE PRATICAM A LAVAGEM DAS MÃOS COM 
SABÃO COMO MEDIDA PROVISÓRIA NO 
CONTEXTO DA COVID-19 

 

 
Segundo as evidências, os lembretes podem ser eficazes para mudar o 

comportamento de lavagem das mãos das crianças em idade escolar. O termo 

“lembrete” é frequentemente usado para uma ampla gama de abordagens para mudar 

comportamentos. Hollands et al. [16] definem um lembrete como: 

 
 

Os lembretes podem ser de muitas formas e podem ser usados para lidar com múltiplos determinantes de 

comportamento. Para os propósitos deste documento, focamos nos lembretes no local – mudanças no 

ambiente físico ou nos objetos desse ambiente que levam a praticar a lavagem das mãos. Existem 

múltiplos motivos para focarmos nesse subconjunto de estímulos. 

Em primeiro lugar, a evidência principal para usar lembretes nas escolas para melhorar o comportamento 

da lavagem das mãos baseia-se principalmente em intervenções focadas em mudanças no ambiente 

físico. Em segundo lugar, os lembretes no local que descrevemos neste guia exigem que as escolas, como 

prioridade, providenciem e mantenham o acesso à infraestrutura de lavagem das mãos a fim de assegurar 

que a oportunidade de lavagem das mãos possa ser aproveitada antes ou ao implementar esses 

lembretes. 

Finalmente, essas intervenções podem ser ampliadas facilmente para incorporar outras abordagens de 

mudança de comportamento. 

 
 

 

LEMBRETES NO LOCAL... 
 

 

 
“...intervenções que envolvem a alteração das caraterísticas ou a colocação de objetos 

ou estímulos em microambientes no intuito de alterar os comportamentos associados à 

saúde. Essas intervenções são implementadas no mesmo microambiente em que o 

comportamento alvo é realizado; normalmente requerem um mínimo de participação 

consciente; podem influenciar, em princípio, o comportamento de muitas pessoas ao 

mesmo tempo; e não são direcionadas ou adaptadas a indivíduos específicos.” 

 

 

...TÊM COMO ALVO PRINCIPAL OS 
COMPORTAMENTOS DOS ALUNOS. 

> São necessárias estratégias 

apropriadas para assegurar que as 

escolas cumpram a intervenção 

mais abrangente e disponibilizem 

sabão e água, e que as principais 

mudanças políticas priorizem a 

expansão dos programas de água, 

saneamento e higiene nas escolas. 

 

...PRECISAM DE ÁGUA E SABÃO.  

> Sem elas, uma intervenção 

que usa lembretes não 

pode ajudar a melhorar o 

comportamento dos alunos. 

 

...PODERIAM NÃO ABORDAR 

TODOS OS DETERMINANTES 

DOS COMPORTAMENTOS DE 

LAVAGEM DAS MÃOS EM UM 

CONTEXTO ESPECÍFICO. 

> A pesquisa formativa detalhada e o 

planejamento da intervenção são 

necessários para estratégias 

abrangentes que permitam 

melhorar a lavagem das mãos. 



A CIÊNCIA POR TRÁS DOS LEMBRETES 
 
 

 

 
O conhecimento e a intenção são maus preditores de muitos comportamentos futuros [12]. 

Isso deve-se a que uma proporção muito pequena do nosso comportamento é resultado de um 

pensamento racional. A maior parte dele, principalmente o comportamento associado à saúde, 

resulta do que os economistas e psicólogos comportamentais têm chamado de pensamento do 

“Sistema 1” (Figura 2) – uma resposta automática aos sinais ambientais e sociais que exige uma 

participação consciente mínima. Em contraste, o pensamento do “Sistema 2” – que rege o 

planejamento e a tomada racional de decisões – é lento, deliberado e lógico [17]. 

 

Os estímulos nos lembretes funcionam por meio do pensamento do Sistema 1 e têm sido 

amplamente usados para influenciar comportamentos em vários contextos diferentes. Alguns 

exemplos clássicos de intervenções que usam lembretes focados em modificações do ambiente 

físico incluem: 

> colocar frutas e legumes na frente dos alimentos [18]; 

> usar rótulos do semáforo nutricional nos alimentos [19] para que as escolhas 
alimentares sejam mais saudáveis; 

> mudar a largura das escadas para que mais pessoas queiram usá-las [20]; e 

> colocar a ilustração de uma mosca nos urinóis para melhorar o alvo do homem e 
reduzir os respingos [21]. 

  
  

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

COMO OS LEMBRETES NO LOCAL PODEM 
INFLUENCIAR A LAVAGEM DE MÃOS DOS ALUNOS? 

 
 

 
 

Existem duas maneiras principais de mudar o ambiente físico ou social para promover a prática de 

lavagem das mãos. Em primeiro lugar, os lembretes podem alterar as características dos objetos 

ou os estímulos no local. Aliás, também podem mudar a colocação de objetos ou estímulos no 

local [16]. 

 
 

 

 

 

Na realidade, a maioria das intervenções de lavagem das mãos que 

usam lembretes ajudam a mudar tanto as características quanto a 

colocação de objetos ou estímulos no ambiente para maximizar os 

resultados comportamentais. 

Isso é referido como “preparar” ou “incitar”, colocando dicas 

acidentais ou informações não personalizadas no ambiente para 

desencadear uma resposta comportamental não consciente. 

 

 

 

 
FOTOGRAFIA 3 (ESQUERDA): DISPENSADOR DE 

SABÃO COLORIDO. FONTE: DEB BLOG POR PAUL 

JAKEWAY  

FOTOGRAFIA 4 (DIREITA): CARTAZ DE LAVAGEM 

DAS MÃOS, 

FONTE: IB PSYCHOLOGY 

ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS NO LOCAL PARA 

A LAVAGEM DAS MÃOS PODE ENVOLVER: 

MELHORAR O DESIGN FUNCIONAL DOS 

OBJETOS. 

> Por exemplo: adaptar as instalações de lavagem 

das mãos para serem mais fáceis de usar pelas 

crianças (por exemplo, tornando-as maiores e mais 

fáceis de girar), ou instalar um dispensador de 

sabão automático. 

MELHORAR A ESTÉTICA OU O AMBIENTE DO 

AMBIENTE PRÓXIMO. 

> Por exemplo: assegurar que os banheiros 

estejam sempre limpos e não tenham mau cheiro. 

ALTERAR A APRESENTAÇÃO DOS OBJETOS. 

> Por exemplo: usar instalações ou saboneteiras 

coloridas para a lavagem das mãos de modo a 

atrair a atenção ou colocar espelhos acima da 

instalação para torná-las mais atraentes. 

APLICAÇÃO DE ETIQUETAS OU INFORMAÇÕES DE 

APROVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE LAVAGEM DE 

MÃOS OU PONTOS PREFERIDOS. 

> Por exemplo: colocar cartazes simples perto de 

uma instalação de lavagem das mãos para 

promover a ação.  

 

ALTERAR A COLOCAÇÃO DE OBJETOS OU ESTÍMULOS NO LOCAL 

PARA ENCORAJAR A LAVAGEM DAS MÃOS PODE ENVOLVER: 

ALTERAR A DISPONIBILIDADE DOS OBJETOS. 

> Por exemplo: instalar novas instalações de 

lavagem das mãos ou saboneteiras. 

ALTERAR O POSICIONAMENTO DOS OBJETOS. 
> Por exemplo: mudar ou colocar as instalações de lavagem 

das mãos em local visível para uma pessoa que sai dos 

sanitários, tornando-as difíceis de evitar, ou em locais visíveis 

por outras para aumentar a pressão social para realizar a 

lavagem das mãos (a facilidade de acesso e a visibilidade das 

instalações de lavagem das mãos demonstraram estar 

fortemente associadas ao comportamento observado na 

lavagem das mãos [22]). 

 
 
 

 



ELEMENTOS-CHAVE DE UM 
BOM LEMBRETE 

 
 

 
 

A equipe da Behavioural Insights do Reino Unido desenvolveu um conjunto útil de princípios, 

denominados princípios EAST (acrônimo de fáceis, atraentes, sociais e oportunos em inglês), para 

orientar a concepção de intervenções usando o conhecimento sobre o comportamento [23]. 

 

> FÁCEIS>  SOCIAIS 

  

> OPORTUNAS 
 

 
 
 
 

 

> ATRAENTES 

FAÇA COM QUE A OPÇÃO DE LAVAR AS MÃOS 

COM SABÃO SEJA O PADRÃO, REDUZINDO O 

“FATOR INCÔMODO” PARA QUE SEJA MAIS 

PROVÁVEL DE SER ADOTADO. 

> Por exemplo: estações de lavagem das mãos com 
sabão na passagem do usuário em um local de fácil 
acesso. 

FAÇA CUMPRIR A LAVAGEM DAS MÃOS COM SABÃO 

COMO NORMA SOCIAL. 

> Por exemplo: coloque as estações de lavagem das mãos 

em locais visíveis, com adesivos com olhos vigilantes acima 

da pia para dar a sensação de que outras pessoas estão 

olhando. 

 

 

  

 

 

 

MANTENHA AS MENSAGENS CLARAS E SIMPLES 

> Evite usar demasiadas palavras ou imagens para que 

a mensagem principal não se perca. O 

comportamento desejado deve ser facilmente 

compreensível, acionado e/ou acionável. Mesmo que 

a pessoa não interprete conscientemente o lembrete, 

ele deve ser facilmente traduzido para conseguir o 

comportamento desejado [24]. 

> Por exemplo: se quiser mostrar um lembrete com um 

cartaz, os usuários devem conseguir entender à 

primeira vista que o cartaz está sugerindo que lavem 

as mãos e que há uma estação de lavagem de mãos 

muito próxima para que possam fazê-lo.  

O LEMBRETE TAMBÉM DEVE SER INCLUSIVO. 

> Ao criar um lembrete, considere de que forma todos os 

usuários poderão interagir com ele. 

> Por exemplo: coloque um espelho em uma estação 

de lavagem das mãos que possa ser usado pelos 

estudantes de menos idade (e de estatura baixa). 

 

DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS EAST, AS INTERVENÇÕES QUE USAM LEMBRETES DEVEM SER: 

LEMBRE AS PESSOAS QUANDO ESTEJAM MAIS 

RECEPTIVAS. 

> Por exemplo: coloque uma estação de lavagem de 

mãos fora do compartimento do sanitário ou 

coloque um lembrete na entrada da cantina. 



IMPLEMENTAÇÃO DE 
LEMBRETES SOBRE A 
LAVAGEM DAS MÃOS 
NAS ESCOLAS 

 
 

 

 

Os lembretes e sinais visuais serão úteis para desencadear comportamentos apenas se 

as ferramentas certas (i.e., produtos e infraestrutura) estiverem instaladas para permiti-

lo. Para que uma intervenção com lembretes seja viável nas escolas, deve haver 

estações para a lavagem das mãos e água e sabão suficientes – o requisito mínimo do 

Programa Conjunto de Monitoramento para higiene nas escolas. Uma vez que haja 

capacidade para instalar e manter essas instalações, o foco pode passar para a 

concepção e implementação de intervenções com lembretes. 

Na seção seguinte, descrevemos as condições estruturais necessárias que devem ser 

cumpridas para implementar uma intervenção com lembretes e os fatores que devem ser 

considerados para preparar um lembrete, uma vez que essas condições estruturais 

tenham sido cumpridas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



PARA QUE AS ESCOLAS DETERMINEM SE A IMPLEMENTAÇÃO 

DE UMA ABORDAGEM COM LEMBRETES É APROPRIADA E COMO 

DESENVOLVÊ-LA, DEVERÃO CONSIDERAR AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 
 

 

Assegure-se de que esteja disponível 

antes de considerar o uso de 

lembretes. 

 
 
 

Assegure-se de que esteja 

disponível antes de considerar o 

uso de lembretes. 

 
 

Garanta a disponibilidade de estações de 
lavagem de mãos. Considere a colocação 

e o design das instalações. 
 

 
 

Remova quaisquer obstruções. 
 

 

 
Considere o que será atraente e envolvente, 

apropriado para a cultura e a idade, 

favorável ao meio ambiente e viável de ser 

implementado com os recursos disponíveis. 

 

Calcule a vida útil estimada do lembrete e 

o custo de manutenção. Considere se os 

recursos necessários estarão disponíveis 

para a manutenção e reparação. 
 
 
 

FIGURA 4: PASSOS PARA DESENVOLVER UMA INTERVENÇÃO DE LAVAGEM DAS MÃOS USANDO LEMBRETES. 
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HÁ ACESSO A 

ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA? 
 

 
 

Se a resposta for não, isto deve ser abordado primeiro. 
 

 
 
 
 
 
 

HÁ SABÃO DISPONÍVEL E OS SISTEMAS NECESSÁRIOS 
PARA MANTER O ABASTECIMENTO? 

 

 
 

Se a resposta for não, isto deve ser abordado primeiro. 
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GARANTA QUE HAJA ÁGUA SUFICIENTE NO LOCAL PARA BEBER E PARA A 
HIGIENE PESSOAL, INCLUSIVE A LAVAGEM DAS MÃOS E A GESTÃO DA 
HIGIENE MENSTRUAL. 

GARANTA O FORNECIMENTO CONSTANTE DE SABÃO PARA A LAVAGEM DAS 
MÃOS. 

ASSEGURE-SE DE QUE EXISTAM SISTEMAS ESTABELECIDOS PARA 

MONITORAR E REABASTECER A ESCOLA. 



EXISTEM INSTALAÇÕES PARA A LAVAGEM DAS 

MÃOS (POR EXEMPLO: PIAS, TORNEIRAS, ETC.)? 
 

Instalações para a lavagem das mãos devem estar disponíveis na escola. A 

colocação e o design das instalações de lavagem das mãos pode ser uma 

forma importante de encorajar e promover a lavagem das mãos e devem ser 

considerados cuidadosamente, especialmente quando estruturas 

permanentes forem construídas. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
As instalações  

de lavagem das mãos  
nunca devem ser instaladas  

de forma que comprometam a 
privacidade ou dignidade de um 

aluno. 
Em muitos contextos, as instalações de 

lavagem das mãos poderiam ser 
construídas dentro dos banheiros, pois 
colocá-las em um local visível poderia 

não ser uma opção. 

 
 
 

 
PARA ORIENTAR A COLOCAÇÃO DE 
LAVAGEM DAS MÃOS NAS INSTALACÕES DA ESCOLA, 
TRACE UM MAPA DA ESCOLA E ANOTE OS LOCAIS ONDE 
DEVE SER FEITA A LAVAGEM DAS MÃOS. 

Além dos locais, mapeie como os alunos se deslocam 

nas instalações da escola, prestando atenção aos 

caminhos que percorrem entre os locais, especialmente 

aqueles onde deve ser realizada a lavagem das mãos. 

Por exemplo: mapeie o percurso dos alunos das 

instalações sanitárias para as salas de aula. Identifique 

a área de ingresso do refeitório e coloque as instalações 

de lavagem das mãos conforme o local. 
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COLOQUE A INSTALAÇÃO DE LAVAGEM DAS MÃOS PERTO DA ATIVIDADE QUE SE 

PROCURA ASSOCIAR À LAVAGEM DAS MÃOS DE MODO QUE SEJA DIFÍCIL EVITÁ-LA. 

> Por exemplo: coloque a instalação de lavagem das mãos em frente à saída do banheiro ou 

ao lado da entrada da cantina. Se isso não for possível, deverá haver sinais claros para 

conectar os dois locais. Por exemplo: coloque pegadas que mostrem o caminho do banheiro 

à instalação de lavagem das mãos. 

COLOQUE AS INSTALAÇÕES EM ÁREAS VISÍVEIS PARA OUTROS. 

> A pressão social pode ter influência positiva nos comportamentos de lavagem das mãos. 

> Segundo os estudos, é mais provável que as instalações de lavagem das mãos sejam 

usadas quando forem visíveis para outras pessoas [22]. 



PROJETO DA INSTALAÇÃO DE LAVAGEM DAS MÃOS 
 

FAÇA COM QUE AS INSTALAÇÕES DE LAVAGEM DAS MÃOS CHAMEM A ATENÇÃO. 

> Por exemplo: considere o uso de materiais de cores vivas para construir a instalação 

de lavagem das mãos ou coloque saboneteiras de cores vivas. 

TORNE AS INSTALAÇÕES DE LAVAGEM DAS MÃOS ATRAENTES. 

> Por exemplo: coloque espelhos acima da instalação de lavagem das mãos. 

ASSEGURE-SE DE QUE A INSTALAÇÃO DE LAVAGEM DAS MÃOS SEJA ACESSÍVEL A 

TODOS (IDADE, SEXO, DEFICIÊNCIA). 

> Por exemplo: verifique que as estações de lavagem das mãos sejam fáceis de usar e 

acessíveis para os cadeirantes, ajustando a altura e o tamanho. 

> Assegure-se de que seja fácil abrir e fechar as torneiras. 

ASSEGURE-SE DE QUE O SABÃO SEJA FACILMENTE ACESSÍVEL. 

> Coloque um suporte ou dispensador de sabão na instalação de lavagem das mãos que seja 

claramente visível e de fácil acesso. 

VERIFIQUE QUE O DESIGN DA INSTALAÇÃO ESCOLHIDA SEJA ACESSÍVEL E FÁCIL 

DE MANTER. 

> Escolha um projeto adequado aos recursos disponíveis e que possa ser mantido uma vez 

instalado. 

CONSIDERE COMO A PRÓPRIA CONCEPÇÃO DA INSTALAÇÃO PODE CONTRIBUIR 

PARA QUEBRAR O CICLO DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS. 

> Considere instalar torneiras mãos livres, se possível, como as que podem ser controladas 

com o cotovelo ou o pé; ou, se possível, torneiras e saboneteiras ativadas por sensores. 

 
 
 

 

AS INSTALAÇÕES DE LAVAGEM DE MÃOS 

EXISTENTES SÃO ACESSÍVEIS? 
 
 

 

Se a resposta for não, isto deve ser abordado primeiro. 
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ASSEGURE-SE DE REMOVER QUALQUER OBSTÁCULO PARA TER ACESSO À 
INSTALAÇÃO DE LAVAGEM DAS MÃOS. 

> Por exemplo: assegure-se de que nada esteja apoiado contra a instalação e que o 

caminho para chegar a ela esteja livre. Também pode significar colocar um banquinho para 

ajudar as crianças de menos idade a alcançá-la. 



QUE LEMBRETES NO LOCAL 
SERIAM ADEQUADOS NO SEU CONTEXTO? 

 

 

Quando tanto o sabão como a água estiverem disponíveis na escola e as 

instalações de lavagem das mãos estiverem operacionais e acessíveis, 

considere a possibilidade de adicionar outros lembretes no local para promover 

os comportamentos. 
 
 

AO PLANEJAR E PROJETAR SEUS LEMBRETES NO LOCAL, CONSIDERE AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

QUE TIPO DE CORES, MENSAGENS OU OUTROS ELEMENTOS SERIAM ATRAENTES E 

CATIVANTES PARA SEUS USUÁRIOS? 

> Por exemplo: as pegadas pintadas devem estar em uma cor que se destaque claramente da 

cor da superfície em que estejam pintadas. 

O QUE É APROPRIADO PARA SEUS USUÁRIOS ALVO? 

> Considere o que seja apropriado para seu grupo etário alvo. 

> Considere o que é, e o que não é, culturalmente aceitável no seu contexto. 

QUE RECURSOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO CONTEXTO? 

> Considere os custos de instalação e manutenção do lembrete e se são acessíveis. 

> Considere se os materiais necessários estão disponíveis localmente. 

Por exemplo: se os espelhos não estão disponíveis e acessíveis nesse contexto, essa não é 

uma boa opção. 

O LOCAL É FAVORÁVEL PARA O LEMBRETE OU DICA? 

> Por exemplo: se o piso ao redor do banheiro e da instalação de lavagem das mãos for 

grama, não será possível pintar pegadas. 

> Considere também se há espaço suficiente para colocar o lembrete. 

 
Os lembretes efetivamente mudarão a colocação, apresentação e características da 

lavagem das mãos com sabão. Isso significa que se deve considerar cuidadosamente onde 

as instalações de lavagem das mãos estão localizadas nas escolas, o design dessas 

instalações, como os alunos interagem com elas e como são complementadas por 

mensagens simples e claras. 

 

As estratégias para responder a essas perguntas incluem observação, envolvimento com o 

público-alvo (crianças no caso das escolas) e outros atores-chave (por exemplo, 

professores) para desenvolver os lembretes e mais tarde experimentá-los com o público-

alvo para determinar o aspecto “atraente” e o “efeito” dos lembretes. Uma vez desenvolvida 

a intervenção completa baseada no uso de lembretes, ela deve ser testada em um número 

selecionado de escolas para assegurar que seja eficaz antes de implementá-la mais 

amplamente. Como os lembretes e dicas envolvem em grande parte processos reativos e 

automáticos de pensamento (Sistema 1), as discussões dos grupos focais, entrevistas ou 

outras formas introspectivas de envolvimento dos participantes fornecerão apenas 

informações limitadas sobre o efeito dos lembretes no comportamento individual e os testes 

de campo exigirão métodos experimentais e observacionais a fim de estimar o verdadeiro 

efeito nos resultados comportamentais. 

ASSEGURE-SE DE QUE A DIREÇÃO DA ESCOLA E OS PROFESSORES TENHAM PELO 

MENOS UMA COMPREENSÃO BÁSICA DOS LEMBRETES E DO SEU PAPEL NA MELHORIA 

DO COMPORTAMENTO DE LAVAGEM DAS MÃOS PARA CONTAR COM SEU APOIO 

DURANTE A CONCEPÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LEMBRETES. 

5 



COMO MANTER O LEMBRETE? 
 

 
 

Os lembretes necessitarão de manutenção, reparação ou reinstalação, cuja frequência 

vai depender do tipo de lembrete usado. Por exemplo, se forem pintadas pegadas no 

chão, estas poderiam desvanecer-se rapidamente dependendo da superfície sobre a 

qual são pintadas, o tipo de tinta usada, o tempo, e poderiam precisar ser repintadas a 

cada certo tempo. 

Por outro lado, um cartaz colado acima da pia pode durar muito tempo e exigir pouca 

manutenção. 

 
 

ANTES DE DECIDIR SE DEVE OU NÃO IMPLEMENTAR UM DETERMINADO LEMBRETE, 

CONSIDERE O SEGUINTE: 

 

A VIDA ESTIMADA DO LEMBRETE 

OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 

A DISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANTER E REPARAR O 
LEMBRETE 

A DISPONIBILIDADE DAS PESSOAS COM AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA 
REPARAR O LEMBRETE 

 
Para garantir que os lembretes sejam bem mantidos, pode ser necessário adaptar as 

ferramentas de monitoramento local para refletir qualquer intervenção baseada no uso 

de lembretes. Por exemplo, se forem usados caminhos, os dados de monitoramento de 

rotina devem avaliar se os caminhos permanecem visíveis ou se a tinta se desgastou 

ou desbotou com o tempo. Se as intervenções baseadas no uso de lembretes se 

focarem na colocação e localização de instalações específicas para lavagem das 

mãos, os sistemas de monitoramento devem avaliar se o sabão e as instalações estão 

disponíveis onde se procura que a prática seja realizada. 
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LEMBRETES SOBRE A LAVAGEM DAS MÃOS: 
EXEMPLOS 

 
 

 

As intervenções com lembretes continuam sendo uma abordagem relativamente nova e apenas 

um número limitado delas foram formalmente avaliadas. Segundo a evidência limitada, os 

lembretes são ações bem-sucedidas para promover a lavagem das mãos. Veja os seguintes 

exemplos de intervenções de lavagem das mãos usando lembretes. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTOGRAFIA 5: LEMBRETE USANDO PEGADAS NO CHÃO, © KAMAL HOSSAIN, SAVE 

THE CHILDREN. FONTE: DREIBELBIS ET AL 2016 [21]. 
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FOTOGRAFIA 6: OLHOS VIGILANTES, © BALAJI GOPALAN DO CENTRE OF 

GRAVITY. FONTE: BIRAN ET AL: 2014 [17]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FOTOGRAFIA 7: CARTAZ DE LAVAGEM DAS MÃOS. © IDINSIGHT [25] 
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FOTOGRAFIA 8: SABÃO NA CORDA, © PRIVATE 

 

 

 

FOTOGRAFIA 9: GRUPO NA ESTAÇÃO DE LAVAGEM DAS MÃOS COM 
ESPELHOS. 

© ERIC STOWE AT SPLASH INTERNATIONAL. FONTE: 
WASHFUNDERS 

FOTOGRAFIA 10: GERMES NA PORTA. © PROF. NIYATI MEHTA, 

WWW.NUDGINGFORKIDS.COM / NIYATI@NEWMODALITY.COM LOCK. 

 
 
 

 

 
1) Uma autorização é uma nota ou outro objeto que dá ao aluno permissão para andar pelos corredores de uma escola, geralmente para um propósito 
específico, como para ir ao banheiro ou à enfermaria. 

 

 

 

 

 

. 

 

EVIDÊNCIA: 

Olhar-se no espelho é um comportamento 
humano intrinsecamente motivador – as pessoas 
são atraídas para a estação de lavagem das mãos 
para usá-lo e ao estar no local podem se lembrar 
de lavar as mãos. 

Isso pode ser referido como “matar dois coelhos com 
uma cajadada”, em que um comportamento, nesse caso 
a lavagem das mãos, é realizado devido a outro 
comportamento habitual existente (olhar-se no espelho) 
[34]. O hábito existente, portanto, torna-se uma isca 
para realizar automaticamente o novo comportamento. 

 

 

 

 

http://www.nudgingforkids.com/
mailto:NIYATI@NEWMODALITY.COM%20LOCK


OS TRÊS EXEMPLOS SEGUINTES SÃO LEMBRETES BASEADOS EM PRODUTOS QUE PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS 

NEM SER VIÁVEIS EM TODOS OS CONTEXTOS, PARTICULARMENTE QUANDO OS RECURSOS FOREM LIMITADOS. 

 

FOTOGRAFIA 12: SOAPEN, © TEAM SOAPEN. FONTE: KICKSTARTER. 

 
 
 
 
 

 
FOTOGRAFIA 11: SABONETES COM BRINDE SURPRESA, © CAMPO PRONTO. FONTE: 

WATSON ET AL, 2018 [32]. 

 
 
 

FOTOGRAFIA 13: DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE TOALHAS DE PAPEL enMOTION. 
© NICK GRAY, FLICKR. FOTO TIRADA EM 2 DE JANEIRO DE 2007. 
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Isso ainda não foi avaliado formalmente. 

 

 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA 
MAIS ABRANGENTE DE MUDANÇA DE 
COMPORTAMENTO HIGIÊNICO 

 
 

 

Como foi mencionado acima, a implementação de lembretes no local nas escolas pode melhorar o comportamento 
de lavagem das mãos e é uma ação positiva que as escolas podem implantar mesmo antes de reabrirem. No 
entanto, eles só devem ser considerados como componente de uma estratégia multimodal maior para incentivar e 
sustentar a lavagem das mãos com sabão nas escolas. 

O planejamento e a elaboração de uma abordagem mais abrangente para melhorar os comportamentos de 
lavagem das mãos nas escolas podem ser necessários uma vez que as escolas tenham sido reabertas, bem como 
uma pesquisa formativa adequada conduzida de forma segura e apropriada. Em particular, são necessárias 
estratégias multimodais abrangentes que abordem os principais determinantes da lavagem das mãos com sabão 
no contexto local. Por exemplo: 

 
 

 

Note que esses são apenas exemplos de componentes que podem constituir uma abordagem mais 

abrangente e que os contextos escolares podem variar dentro e entre os países e uma avaliação 

rápida será, no mínimo, necessária para determinar as abordagens mais adequadas para o seu 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UMA ABORDAGEM MAIS ABRANGENTE PARA A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO HIGIÊNICO NAS ESCOLAS DEVE 

ASSEGURAR QUE TAMBÉM EXISTAM SISTEMAS PARA INCENTIVAR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS NO NÍVEL 

ESCOLAR (POR EXEMPLO: DIRETORES DE ESCOLAS). 

Por exemplo: 

> Assegurar que as instalações e os lembretes sejam monitorados e mantidos adequadamente. 

> Incluir nos orçamentos escolares rubricas para manter a infraestrutura da higiene escolar. 

> Implantar sistemas de monitoramento desde o nível nacional até o local. 

OS LEMBRETES NO LOCAL PODEM NÃO ABORDAR TODOS OS DETERMINANTES DOS 

COMPORTAMENTOS DA LAVAGEM DAS MÃOS EM UM CONTEXTO ESPECÍFICO. 

É necessária uma pesquisa formativa para compreender quais são os determinantes importantes no seu 

contexto, seguida de um cuidadoso planejamento de intervenção para desenvolver uma estratégia mais 

abrangente para melhorar a lavagem das mãos. Por exemplo, se os alunos não sabem que lavar as mãos com 

sabão é um comportamento desejável ou como fazê-lo adequadamente, uma intervenção focada apenas nos 

lembretes no local não será eficaz. 

 

Uma abordagem mais abrangente poderia incluir: 

> Uma campanha de conscientização sobre as novas regras de lavagem das mãos associadas à covid-19, por 
exemplo, distribuição de cartazes sobre os momentos para a lavagem das mãos na escola e entre os pais. 

> Demonstrações práticas na sala de aula sobre como lavar as mãos eficazmente e ajudas para lembrá-los, por 
exemplo, de cantar a canção do Parabéns duas vezes enquanto as lavam. 

> Modelos para promover a lavagem das mãos, como, por exemplo, eleger vários embaixadores de higiene das 
mãos em cada classe para reforçar a norma social de praticar uma boa higiene das mãos. 
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