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A eficiência da higienização das mãos
 depende do tempo e da técnica utilizada.

 Antes de iniciar a limpeza das mãos,
 é necessário retirar adornos como: 
anéis, pulseiras e relógios, pois tais

 objetos podem acumular 
microrganismos

*Texto e imagens conforme referência da  ANVISA segundo a publicação Segurança do paciente em serviços de saúde: Higienização das mãos, 2009.



Higienização Simples 

A higienização simples das
mãos tem a finalidade de 

retirar os microrganismos 
presentes nas camadas 

superficiais da pele, assim 
como o suor, a oleosidade e 

as células mortas, removendo
a sujidade favorável à 

permanência e à proliferação 
de microrganismos. A duração 

da limpeza deve ser de 40 a 
60 segundos.

*Texto e imagens conforme referência da  ANVISA segundo a publicação Segurança do paciente em serviços de saúde: Higienização das mãos, 2009.



Passos para a Higienização Simples

Fonte: BRASIL, 2009.

1

2

3

Abrir a torneira e molhar
as mãos, evitando encostar-se 

à pia. 

Aplicar na palma da mão
quantidade suficiente de 

sabonete líquido para cobrir
toda a superfície das mãos.

Ensaboar as palmas das 
mãos, friccionando-as 

entre si.

*Texto e imagens conforme referência da  ANVISA segundo a publicação Segurança do paciente em serviços de saúde: Higienização das mãos, 2009.



Passos para a Higienização Simples

Fonte: BRASIL, 2009.
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Esfregar a palma da mão
direita contra o dorso da

mão esquerda, entrelaçando
os dedos, e vice-versa.

Entrelaçar os dedos e
friccionar os espaços

interdigitais.

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.

Fonte: BRASIL, 2009.

*Texto e imagens conforme referência da  ANVISA segundo a publicação Segurança do paciente em serviços de saúde: Higienização das mãos, 2009.



Passos para a Higienização Simples

Fonte: BRASIL, 2009.

7

8

9

Esfregar o polegar direito 
com o auxílio da palma da mão

esquerda, realizando movimento
circular, e vice-versa

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.

Esfregar o punho esquerdo
com o auxílio da palma da

mão direita, realizando
movimento circular, 

e vice-versa.

*Texto e imagens conforme referência da  ANVISA segundo a publicação Segurança do paciente em serviços de saúde: Higienização das mãos, 2009.



Passos para a Higienização Simples

Fonte: BRASIL, 2009.

10

11

Enxaguar as mãos, retirando
os resíduos de sabonete. 

Evitar contato direto das mãos
ensaboadas com a torneira.

Secar as mãos com papel 
toalha descartável, iniciando
pelas mãos e seguindo pelos

punhos. No caso de torneiras
com contato manual para

fechamento, sempre utilizar
papel toalha.

*Texto e imagens conforme referência da  ANVISA segundo a publicação Segurança do paciente em serviços de saúde: Higienização das mãos, 2009.



Higienização Anti-séptica 

A higienização anti-séptica tem 
o objetivo de promover a remoção
 de sujidades e de microrganismos,

diminuindo a carga microbiana 
das mãos, com auxílio de um 

anti-séptico. A duração do 
procedimento deve ter duração 

de 40 a 60 segundos. 

*Texto e imagens conforme referência da  ANVISA segundo a publicação Segurança do paciente em serviços de saúde: Higienização das mãos, 2009.



Passos para a Higienização Anti-séptica

Fonte: BRASIL, 2009.

1

2

3

Aplicar na palma da mão
quantidade suficiente do
produto para cobrir toda

a superfície das mãos.

Friccionar as palmas
das mãos entre si.

Friccionar a palma da mão
direita contra o dorso da

mão esquerda, entrelaçando
os dedos, e vice-versa.

*Texto e imagens conforme referência da  ANVISA segundo a publicação Segurança do paciente em serviços de saúde: Higienização das mãos, 2009.



Passos para a Higienização Anti-séptica

Fonte: BRASIL, 2009.

4

5

6

Friccionar a palma das 
mãos entre si, com

os dedos entrelaçados.

Friccionar o dorso dos
dedos de uma mão com
a palma da mão oposta,

segurando os dedos,
e vice-versa.

Friccionar o polegar direito
com o auxílio da palma da
mão esquerda, realizando

movimento circular,
 e vice-versa.

*Texto e imagens conforme referência da  ANVISA segundo a publicação Segurança do paciente em serviços de saúde: Higienização das mãos, 2009.



Passos para a Higienização Anti-séptica

Fonte: BRASIL, 2009.

8

9

7 Friccionar as polpas digitais
e as unhas da mão esquerda

contra a palma da mão direita,
fazendo um movimento circular,

e vice-versa.

Friccionar os punhos com 
movimentos circulares.

Friccionar até secar. 
Não utilizar papel toalha.

*Texto e imagens conforme referência da  ANVISA segundo a publicação Segurança do paciente em serviços de saúde: Higienização das mãos, 2009.



Veja na prática as técnicas 
 para a limpeza

 das mãos no vídeo 
demonstrativo

Proteja quem você ama!
Lave as mãos! 

Organização e edição:  - Michelle de Cássia
                                      - Cássia de Oliveira
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