
 
Concurso Campanha 05 de maio de 2018 

Dia Mundial de Higiene das Mãos 
 

Tema: 
 “Está em suas mãos à prevenção de sepse em serviços de saúde”. 

 
A Divisão de Infecção Hospitalar convida todos os hospitais do Estado de São Paulo a 

participar do concurso que premiará a melhor campanha do Dia Mundial de Higiene de 

Mãos com o tema “Está em suas mãos a prevenção de sepse em serviços de saúde”. 
 
1. Como participar: 

 
1.1. Enviar resumo da campanha com o tema “Está em suas mãos a prevenção de 

sepse em serviços de saúde” desenvolvida no hospital com no máximo 250 

palavras contendo:  

A. Título 

B. Autores 

C. Introdução 

D. Objetivo  

E. Métodos (incluindo estratégias para implantação e público alvo) 

F. Resultados 

G. Conclusão 

 

1.2. Enviar um vídeo de no máximo 1 minuto com imagens da campanha 

 

Importante: os materiais devem ser de autoria do (a,s) próprio(a,s) participante (s) e não 

devem ter cunho ofensivo, imoral, racista, discriminatório, com teor ilícito, ou imagens que 

sugiram ou estimulem atos que possam colocar em risco a saúde, segurança e vida da 

audiência 

 
2. Prazo:  
 
O vídeo e resumo da campanha deverão ser encaminhados por e-mail para a Divisão de  

Infecção Hospitalar do Estado de são Paulo até o dia 18/05/2018: 
dvhosp@saude.sp.gov.br  

mailto:dvhosp@saude.sp.gov.br


 
Concurso Campanha 05 de maio de 2018 

Dia Mundial de Higiene das Mãos 
 

 
3. Premiação 
 
Serão premiadas as campanhas mais criativas e impactantes. 

A premiação será realizada no Fórum de Sepse (ILAS) no dia 01/06/2018  

 

1° Lugar: Placa de reconhecimento e 1 inscrição no Congresso Paulista de Infecção 

 

2° Lugar: Placa de reconhecimento e conjunto de monografias da APECIH 

 

Observações:  

1. Todos os vídeos enviados serão divulgados na página da Divisão de Infecção 

Hospitalar 

 

2. Todos os hospitais do Estado poderão enviar materiais. Aqueles com representantes no 

Comitê Estadual de Infecção Hospitalar e/ou no Grupo Interinstitucional de Higiene das 

Mãos não concorrerão aos prêmios. 


