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É uma medida simples que impede a 

propagação de infecções.  

 

 Todos os profissionais do serviço que mantêm contato direto ou indireto com 

os pacientes;  

 Todos os profissionais que manipulam medicamentos, alimentos e material 

estéril ou contaminado; 

 Acompanhantes antes e após o contato com os pacientes no serviço. 

 

Remoção de sujidades e eliminação da microbiota transitória da pele.   

Prevenir a 

propagação de 

infecções 

causadas por 

transmissões 

cruzadas.  

Fonte: BRASIL, 2009. 
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Interromper a 

transmissão de 

infecções veiculadas 

pelo contato; 



Abra a torneira e molhe as mãos, 

evitando encostar na pia. Aplique na palma da mão quantidade 

suficiente de sabonete líquido para cobrir 

todas as superfícies das mãos (seguir a 

quantidade recomendada pelo fabricante). 

Ensaboe as palmas das mãos, 

friccionando-as entre si. 
Esfregue a palma da mão direita 

contra o dorso da mão esquerda 

(e vice-versa) entrelaçando os 

dedos. 

Entrelace os dedos e 

friccione os espaços 

interdigitais. 

Esfregue o dorso dos dedos de uma 

mão com a palma da mão oposta (e 

vice-versa), segurando os dedos, com 

movimento de vai-e-vem. 

Esfregue o polegar direito, 

com o auxílio da palma da 

mão esquerda (e vice-

versa), utilizando 

movimento circular. 

Friccione as polpas digitais 

e unhas da mão esquerda 

contra a palma da mão 

direita, fechada em concha 

(e vice-versa), fazendo 

movimento circular. 

Esfregue o punho esquerdo, com o 

auxílio da palma da mão direita (e 

vice-versa), utilizando movimento 

circular 
Enxague as mãos, retirando 

os resíduos de sabonete. 

Evite contato direto das mãos 

ensaboadas com a torneira.  

Seque as mãos com 

papel-toalha descartável, 

iniciando pelas mãos e 

seguindo pelos punhos. 

Fonte: BRASIL, 2010. 



Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros 

fluidos corporais. Água e sabão também são indicados após várias aplicações 

consecutivas de produto alcoólico.  

Quando devo realizar a higienização simples das mãos com água e 

sabão? 

Quando devo realizar a higienização simples das mãos com 

preparação alcoólica? 

Quando as mãos não apresentarem sujidades visíveis.  

Qual o tempo mínimo da higienização simples para que o 

procedimento seja eficaz?  

No uso de água e sabão: duração de 40-60 segundos.  

No uso de preparação alcoólica: duração de 20-30 segundos. 

Quais são os 5 momentos em que a higienização das mãos é 

preconizada?  

Autores: 

Comissão de Controle de Infecções Hospitalares do Hospital das Clínicas – CCIH-HC. 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais – EE-UFMG. 

 

Referências: 

BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cartaz higienização simples das mãos, 2010. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/450443/Cartaz+Higieniza%C3%A7%C3%A3o+Simples+das+M%C3%A3os/be3e4

206-0dfd-4f0d-a563-71cf9ebccd91. Acesso em 26 Abr. 2020.  

BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Higienização das Mãos / 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2009. 105p. Disponível em: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca-do-paciente-higienizacao-das-maos. 

Acesso em 26 Abr. 2020. 

FREEPIK. Ícone lupa [online], 2020. Disponível em: https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/lupa_1787081. Acesso em 26 Abr. 

2020. 

NATURA. Higiene das mãos: importância e passo a passo da forma correta [online], 2020. Disponível em: 

https://www.natura.com.br/blog/mais-natura/higiene-das-maos-importancia-e-passo-a-passo-da-forma-correta. Acesso em 26 

Abr. 2020. 

SBEGHEN, E. Saúde é vital [online], 2020. Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/como-se-prevenir-coronavirus/.  

Acesso em 26 Abr. 2020. 

1. Antes do contato com o paciente;  

2. Antes da realização de procedimento asséptico;  

3. Após o risco de exposição a fluidos corporais;   

4. Após o contato com o paciente;  

5. Após o contato com o ambiente do paciente.  
Fonte: BRASIL, 2009. 


