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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

1. Conceito: ato de higienizar as mãos com sabonete líquido para prevenir a transmissão de 

microrganismos  

 

1.2 Finalidade: 

• Remover a sujidade, a oleosidade, o suor e outros resíduos. 

• Remover a microbiota transitória 

• Prevenir a transmissão de microrganismos patogênicos   

• Promover a segurança dos servidores 

 

1.3 Indicações 

• Antes e após ir ao sanitário 

• Antes e após refeições 

• Após aplicações consecutivas da solução alcoólica nas mãos 

• Antes e após a colocação da máscara 

• Após o contato de superfícies 

 

2. Materiais 

• Pia Apropriada e destinada a higienização das mãos 

• Porta papel e papel-toalha descartável 

• Dispensador removível com ou sabão líquido  

 

3. Descrição dos Procedimentos 

• Técnica de Higienização das Mãos 

• 1. Abrir a torneira com a mão não dominante e molhar as mãos evitando tocar na pia. 

 

• 2. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda a 

superfície das mãos. 

 

• 3. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 

 

• 4. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos 

e vice-versa. 

• 5. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais 

 

• 6. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os 

dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 
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• 7. Esfregar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, realizando o 

movimento circular e vice-versa. 

 

• 8. Friccionar as polpas digitais e as unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita 

fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. 

 

• 9. Esfregar o punho esquerdo com auxílio da palma da mão direita, realizando movimento 

circular e vice-versa. 

 

• 10. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto das mãos 

ensaboadas com a torneira. 

 

• 11. Secar as mãos com o papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos 

punhos. No caso de torneira com contato manual para fechamento, sempre utilize o papel 

toalha.   

 

Ilustração 

 

 
 

Figura: Anvisa 2013 
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FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS COM SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA 

 

 

1. Conceito: ato de higienizar as mãos com preparação alcoólica sob as formas gel, espuma e outras 

(na concentração mínima de 70%) ou sob forma líquida (na concentração entre 60% a 80%). 

 

1.2 Finalidade: 

 

• Promover rápida ação microbicida 

• Reduzir carga Microbiana 

• Prevenir a transmissão de micro-organismos patogênicos 

• Fornecer a opção adicional a higienização das mãos 

 

1.3 Indicações 

 

• Mãos visivelmente sujas 

• Quando não possível higienizar as mãos com água e sabão 

 

1.4 Contra Indicações /Restrições 

• Lesões de continuidade na pele das mãos 

• Alergia ao produto 

• Após uso de sanitários 

 

2.0 Materiais 

• Dispensador ou frasco com solução hidroalcóolica (gel, solução ou espuma na concentração 

de 70%).   

 

3.0 Descrição de Procedimentos 

 

1.Fricção Antisséptica 

1. Aplique o produto numa mão em forma de concha para cobrir toda a superfície 

 

2. Esfregue as palmas das uma na outra 

  

3. Palma direita sobre o dorso esquerdo com os dedos entrelaçados e vice-versa 

 

4. A palma das mãos com os dedos com dedos entrelaçados 

 

5. Parte de trás dos dedos nas palmas das opostas com dedos entrelaçados 

 

6. Esfregue o polegar esquerdo em sentido rotativo, entrelaçado na palma direita e vice versa 
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7. Esfregue rotativamente para trás e para frente os dedos da mão direita na palma da mão 

esquerda e vice versa. 

 

8. Uma vez secas, as suas mãos estão seguras. 

 

 

Ilustração 

 

Anvisa, 2013. 
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