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Atenção! Esta aula é narrada. Utilize fones 
de ouvido ou alto-falantes para 

acompanhar o material! 



 Embora a higienização das mãos seja a medida mais 
importante e reconhecida há muitos anos na 
prevenção e controle das infecções nos serviços de 
saúde, colocá-la em prática consiste em uma tarefa 
complexa e difícil. 
 

 Estudos sobre o tema avaliam que a adesão dos 
profissionais à prática da higienização das mãos de 
forma constante e na rotina diária ainda é  insuficiente. 
Dessa forma, é necessária uma especial atenção de 
gestores públicos, administradores dos serviços de 
saúde e educadores para o incentivo e a sensibilização 
do profissional de saúde à questão. Todos devem estar 
conscientes da importância da higienização das mãos 
na assistência à saúde para a segurança e qualidade da 
atenção prestada. 



O QUE É HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS? 

 É a medida individual mais simples e menos 
dispendiosa para prevenir a propagação das 
infecções relacionadas à assistência à saúde. 
Recentemente, o termo “lavagem das mãos” foi 
substituído por “higienização das mãos” devido à 
maior abrangência deste procedimento. 

 O termo engloba a higienização simples, a 
higienização antiséptica, a fricção anti-séptica e a 
anti-sepsia cirúrgica das mãos. 



POR QUE FAZER? 

 As mãos constituem a principal via de transmissão 
de microrganismos durante a assistência prestada 
aos pacientes, pois a pele é um possível 
reservatório de diversos microrganismos, que 
podem se transferir de uma superfície para outra, 
por meio de contato direto (pele com pele), ou 
indireto, através do contato com objetos e 
superfícies contaminados. 



PARA QUE HIGIENIZAR AS MÃOS? 

 A higienização das mãos apresenta as seguintes 
finalidades: 

• Remoção de sujidade, suor, oleosidade, pêlos, 
células descamativas e da microbiota da pele, 
interrompendo a transmissão de infecções veiculadas 
ao contato. 

• Prevenção e redução das infecções causadas pelas 
transmissões cruzadas. 



QUEM DEVE HIGIENIZAR AS MÃOS? 

 Devem higienizar as mãos todos os profissionais 
que trabalham em serviços de saúde, que 
mantém contato direto ou indireto com os 
pacientes, que atuam na manipulação de 
medicamentos, alimentos e material estéril ou 
contaminado. 



COMO FAZER? QUANDO FAZER? 

 As mãos dos profissionais que atuam em serviços 
de saúde podem ser higienizadas utilizando-se: 
água e sabão, preparação alcoólica e anti-séptico. 



USO DE ÁGUA E SABÃO 
 
Indicação 
• Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou 
contaminadas com sangue e outros fluidos corporais. 
• Ao iniciar o turno de trabalho. 
• Após ir ao banheiro. 
• Antes e depois das refeições. 
•Antes de preparo de alimentos. 
•Antes de preparo e manipulação de medicamentos. 
• Nas situações descritas a seguir para preparação 
alcoólica. 



USO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA 

Indicação 

 Higienizar as mãos com preparação alcoólica 
quando estas não estiverem visivelmente sujas, 
em todas as situações descritas a seguir: 



USO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA 

Antes de contato com o paciente 

 Objetivo: proteção do paciente, evitando a 
transmissão de microrganismos oriundos das 
mãos do profissional de saúde. 

 Exemplos: exames físicos (determinação do pulso, 
da pressão arterial, da temperatura corporal); 
contato físico direto (aplicação de massagem, 
realização de higiene corporal); e gestos de 
cortesia e conforto. 



USO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA 

Após contato com o paciente 

 Objetivo: proteção do profissional e das 
superfícies e objetos imediatamente próximos ao 
paciente, evitando a transmissão de 
microrganismos do próprio paciente. 



USO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA 
Antes de realizar procedimentos assistenciais e 
manipular dispositivos invasivos 
 Objetivo: proteção do paciente, evitando a 

transmissão de microrganismos oriundos das mãos do 
profissional de saúde. 

 Exemplos: contato com membranas mucosas 
(administração de medicamentos pelas vias oftálmica e 
nasal); com pele não intacta (realização de curativos, 
aplicação de injeções); e com dispositivos invasivos 
(cateteres intravasculares e urinários, tubo 
endotraqueal). 



USO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA 

Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos 
invasivos que não requeiram preparo cirúrgico 

 Objetivo: proteção do paciente, evitando a 
transmissão de microrganismos oriundos das 
mãos do profissional de saúde. 

 Exemplo: inserção de cateteres vasculares 
periféricos. 



USO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA 

Após risco de exposição a fluidos corporais 

 Objetivo: proteção do profissional e das 
superfícies e objetos imediatamente próximos ao 
paciente, evitando a transmissão de 
microrganismos do paciente a outros profissionais 
ou pacientes. 



USO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA 
Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, 
limpo, durante o cuidado ao paciente 
 Objetivo: proteção do paciente, evitando a 

transmissão de microrganismos de uma determinada 
área para outras áreas de seu corpo. 

 Exemplo: troca de fraldas e subsequente manipulação 
de cateter intravascular. Ressalta-se que esta situação 
não deve ocorrer com frequência na rotina 
profissional. Devem-se planejar os cuidados ao 
paciente iniciando a assistência na sequência: sítio 
menos contaminado para o mais contaminado. 



USO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA 

Após contato com objetos inanimados e superfícies 
imediatamente próximas ao paciente 

 Objetivo: proteção do profissional e das superfícies e 
objetos imediatamente próximos ao paciente, 
evitando a transmissão de microrganismos do paciente 
a outros profissionais ou pacientes. 

 Exemplos: manipulação de respiradores, monitores 
cardíacos, troca de roupas de cama, ajuste da 
velocidade de infusão de solução endovenosa. 



USO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA 
Antes e após remoção de luvas 
 Objetivo: proteção do profissional e das superfícies e 

objetos imediatamente próximos ao paciente, 
evitando a transmissão de microrganismos do paciente 
a outros profissionais ou pacientes. 

 As luvas previnem a contaminação das mãos dos  
profissionais de saúde e ajudam a reduzir a 
transmissão de patógenos. Entretanto, elas podem ter 
microfuros ou perder sua integridade sem que o 
profissional perceba, possibilitando a contaminação 
das mãos. 







Técnicas de higienização das mãos 

 As técnicas de higienização das mãos podem variar, 
dependendo do objetivo ao qual se destinam. Podem 
ser divididas em: 

• Higienização simples das mãos. 

• Higienização anti-séptica das mãos. 

• Fricção de anti-séptico nas mãos. 

• Anti-sepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos.  

 A eficácia da higienização das mãos depende da 
duração e da técnica empregada. 





HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS 
 

Finalidade 

 Remover os microrganismos que colonizam as 
camadas superficiais da pele, assim como o suor, a 
oleosidade e as células mortas, retirando a 
sujidade propícia à permanência e à proliferação 
de microrganismos. 

 Duração do procedimento: 40 a 60 segundos. 



















HIGIENIZAÇÃO ANTI-SÉPTICA DAS 
MÃOS  

Finalidade 

 Promover a remoção de sujidades e de 
microrganismos, reduzindo a carga microbiana das 
mãos,  com auxílio de um anti-séptico. 

 Duração do procedimento: 40 a 60 segundos. 

Técnica 

 A técnica de higienização anti-séptica é igual àquela 
utilizada para higienização simples das mãos, 
substituindo-se o sabão por um anti-séptico. 

Exemplo: anti-séptico degermante.  



FRICÇÃO ANTI-SÉPTICA DAS MÃOS 
(COM PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS) 

Finalidade 

 Reduzir a carga microbiana das mãos (não há 
remoção de sujidades). A utilização de gel 
alcoólico a 70% ou de solução alcoólica a 70% com 
1-3% de glicerina pode substituir a higienização 
com água e sabão quando as mãos não estiverem 
visivelmente sujas. 

 Duração do Procedimento: 20 a 30 segundos. 













Pessoal, esta figura é chave no tema 
higienização das mãos. 

Vamos trabalhar com ela nas 
próximas atividades. Por isso, podem 

ir se acostumando com o assunto. 
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