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 A higiene das mãos é uma medida 
primordial para a prevenção e controle 
das infecções relacionadas à assistência 
à saúde (IRAS), promovendo a seguran-
ça de pacientes, profissionais e usuá-
rios dos serviços de saúde.

Há 10 anos a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) criou o Programa Salve Vi-
das: higienize suas mãos, que conta com 
o apoio da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (ANVISA). As 10 razões pelas 
quais você deve fazer parte dele são: 

1. A higiene de mãos é uma medida 
simples, econômica e eficaz na pre-
venção de doenças e infecções e 
uma importante ação para a saúde 
individual e comunitária;

2. A higiene das mãos em serviços de 
saúde já salvou milhões de vidas 
nos últimos anos; 

3. A higiene das mãos é um indicador 
da qualidade dos sistemas de saú-
de seguros;

4. Problemas relacionados aos cuida-
dos de saúde, tais como as Infec-
ções Relacionadas à Assistência 
à Saúde (IRAS), que muitas vezes 
não são mencionados, mas, no en-
tanto, ainda ocorrem, consistem 
em desafios políticos e sociais que 
devemos enfrentar; 

5. As IRAS podem ser evitadas por 
meio de uma correta higiene das 
mãos, prevenindo danos a pacien-
tes e profissionais de saúde com 
adoção de medidas de baixo custo; 

6. As preparações alcoólicas para a 
fricção antisséptica das mãos estão 
amplamente disponíveis e seu uso 

APRESENTAÇÃO
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pode impedir a ocorrência de IRAS 
e de milhões de mortes a cada ano; 

7. O tema higiene das mãos está co-
tidianamente presente na mídia, 
consistindo em um tópico impor-
tante para a prevenção das IRAS ou 
surtos de doenças graves e de alta 
mortalidade como o Ebola; 

8. A incorporação de momentos espe-
cíficos para a higiene das mãos no 
fluxo de trabalho dos profissionais 
de saúde faz com que seja mais fácil 
fazer o procedimento certo a cada 
minuto, a cada hora e a cada dia; 

9. Medidas de prevenção e contro-
le de IRAS devem ser reforça-
das nos sistemas de saúde para 
a promoção de uma assistên-
cia segura, sendo a higiene das 
mãos prática fundamental;

10. Essa epidemia social já começou 
a se espalhar com a iniciativa Sal-
ve Vidas: higienize suas mãos, uma 
campanha global de sucesso que 
promove as ações de higiene das 
mãos no ponto de assistência.

Cabe ressaltar que a Portaria MS/GM nº 
529/2013, que institui o Programa Nacio-
nal de Segurança do Paciente (PNSP) e a 
RDC Nº 36/2013, que institui as ações para 
a promoção da segurança do paciente e 
a melhoria da qualidade nos serviços de 
saúde estabelecem um conjunto de pro-
tocolos básicos, definidos pela OMS, que 
devem ser elaborados e implantados nos 
serviços de saúde.  Entre eles está a práti-
ca de higiene das mãos. Ela foi escolhida 
como o “1º Desafio Global” e deve fazer 
parte do Plano de Segurança do Paciente 
em Serviços de Saúde (PSP), como estraté-
gia de redução de risco.

Devido a importância do tema, a Ge-
rência de Vigilância em Saúde e Informa-
ção, a Gerência de Vigilância Sanitária e a 
Comissão Municipal de Controle de Infec-
ção Relacionada à Assistência (COMCIRA) 
elaboraram esta cartilha, com o objetivo 
de melhorar a adesão a essa prática tão 
primordial à segurança do paciente entre 
os profissionais de saúde da Rede Munici-
pal de Saúde de Belo Horizonte.

A higiene das mãos no momento certo 
e da maneira certa pode salvar vidas. Por-
tanto, SALVE VIDAS: Higienize suas Mãos!
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Higiene das mãos é um termo ge-
ral, que se refere a qualquer ação de 
higienizar as mãos para prevenir a 
transmissão de microrganismos e con-
sequentemente evitar que pacientes e 
profissionais de saúde adquiram Infec-
ções Relacionadas à Assistência à Saú-
de (IRAS). É a medida individual mais 
simples e menos dispendiosa para pre-
venir a propagação das IRAS.

As IRAS podem ser causadas por 
microrganismos já presentes na pele 
e na mucosa do paciente (endógenas) 
ou por microrganismos transmitidos a 
partir de outro paciente, profissional 
de saúde ou pelo ambiente circundan-
te (exógenas). Na maioria dos casos, as 

mãos dos profissionais de saúde são o 
veículo para a transmissão de microrga-
nismos a partir da fonte para o pacien-
te, mas os próprios pacientes podem 
também ser a fonte. 

As mãos dos profissionais de saúde 
podem ser progressivamente coloni-
zadas por microrganismos durante o 
atendimento ao paciente. Na falta de hi-
giene das mãos, quanto maior o tempo 
de atendimento, maior é o grau de con-
taminação das mãos e dos riscos poten-
ciais para a segurança do paciente. 

A higienização das mãos engloba 
a higienização simples, a higienização 
antisséptica, a fricção antisséptica e a 
antissepsia cirúrgica das mãos.

INTRODUÇÃO
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As mãos devem ser higienizadas nos mo-
mentos oportunos e preconizados, de acor-
do com o fluxo de cuidados, prevenindo a 
transmissão cruzada de microrganismos.

A ação correta no momento certo é a ga-
rantia de cuidado seguro para os pacientes. 

Os cinco momentos para a higiene 
das mãos são:

1. Antes de tocar o paciente 
Quando?
• Higienize as mãos antes de entrar em 
contato com o paciente.

Por quê? 
Para a proteção do paciente, evitando 
a transmissão de microrganismos pre-
sentes nas mãos do profissional e que 
podem causar infecções.

2. Antes de realizar procedimento 
limpo/ asséptico. Quando?
• Antes de qualquer procedimento 
limpo/asséptico envolvendo conta-

to direto/indireto com membranas 
mucosas, pele não íntegra ou dispo-
sitivo invasivo.
• Ao se mover de um sítio anatômico 
contaminado para outro durante o 
atendimento do mesmo paciente.

Por quê? 
Para a proteção do paciente, evitando 
a transmissão de microrganismos das 
mãos do profissional para o paciente, 
incluindo os microrganismos do pró-
prio paciente.

3. Após o risco de exposição a flui-
dos corporais . Quando?
• Após contato com fluidos corporais 
ou excretas, mucosas, pele não ínte-
gra ou curativo.
• Ao se mover de um sítio anatômico 
contaminado para outro durante o 
atendimento do mesmo paciente.
• Após remover luvas.

MOMENTOS 
PARA 
HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS
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Por quê? 
Para a proteção do profissional e do am-
biente de assistência imediatamente 
próximo ao paciente, evitando a trans-
missão de microrganismos do paciente 
a outros profissionais ou pacientes.

4. Após tocar o paciente. Quando?
• Após contato com o paciente, com as su-
perfícies e objetos próximos a ele e ao sair 
do ambiente de assistência ao paciente.
• Após remover luvas.

Por quê? 
Para a proteção do profissional e do am-
biente de assistência à saúde, incluindo 
superfícies e os objetos próximos ao 
paciente, evitando a transmissão de mi-
crorganismos do próprio paciente.

5. Após tocar superfícies próximas 
ao paciente. Quando?

• Higienize as mãos após tocar qualquer 
objeto, mobília e outras superfícies nas 
proximidades do paciente – mesmo 
sem ter tido contato com o paciente.
• Após remover luvas.

Por quê? 
Para a proteção do profissional e do 
ambiente de assistência à saúde, in-
cluindo superfícies e objetos ime-
diatamente próximos ao paciente, 
evitando a transmissão de microrga-
nismos do paciente a outros profissio-
nais ou pacientes.
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As Figuras de 1 a 6 demonstram os momentos para a 
higiene das mãos em diversas situações assistenciais 

OS 5 
MOMENTOS 
PARA 
HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS
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Figura 1
Organização Mundial da Saúde.

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2014.
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Figura 2

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2014.
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Figura 3

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2014.
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Figura 4

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2014.
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Figura 5

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2014.
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Figura 6

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2014.
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Os profissionais de saúde, em suas ati-
vidades laborais, devem manter as unhas 
naturais, limpas e curtas e remover anéis, 
relógios, pulseiras e outros adornos. 

HIGIENE SIMPLES DAS MÃOS
Ato de higienizar as mãos com água e 

sabonete comum, sob a forma líquida.

Finalidade
Remover os microrganismos que coloni-

zam as camadas superficiais da pele, assim 
como o suor, a oleosidade e as células mor-
tas, retirando a sujidade propícia à perma-
nência e à proliferação de microrganismos.

Quando
• Quando as mãos estiverem visivel-
mente sujas ou contaminadas com 
sangue e outros fluidos corporais;
• Ao iniciar e terminar o turno 
de trabalho;
• Antes e após ir ao banheiro;
• Antes e depois das refeições;

• Antes de preparo de alimentos;
• Antes de preparo e manipulação de 
medicamentos;
• Antes e após contato com paciente 
colonizado ou infectado por Clostri-
dium difficile;
• Após várias aplicações consecutivas 
de produto alcoólico;
• Após remoção de luvas (com talco);
• Nas situações indicadas para o uso 
de preparações alcoólicas.

Duração do procedimento
A higienização simples das mãos deve 

ter duração mínima de 40 a 60 segundos.

Técnica
A técnica de higiene simples das mãos 

envolve os passos a seguir:
1. Molhe as mãos com água;

2. Aplique na palma da mão quantidade 
suficiente de sabonete líquido para 
cobrir toda a superfície das mãos;

TÉCNICAS DE 
HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS
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3. Ensaboe as palmas das mãos friccio-
nando-as entre si;

4. Esfregue a palma da mão direita 
contra o dorso da mão esquerda, 
entrelaçando os dedos e vice-versa;

5. Entrelace os dedos e friccione os es-
paços interdigitais;

6. Esfregue o dorso dos dedos de uma 
mão com a palma da mão oposta, 
segurando os dedos, com movi-
mentos de vai-e-vem e vice-versa;

7. Esfregue o polegar esquerdo com 
o auxílio da palma da mão direita 
utilizando-se de movimento cir-
cular e vice-versa;

8. Friccione as polpas digitais e unhas 
da mão direita contra a palma da 
mão esquerda, fazendo movimento 
circular e vice-versa;

9. Esfregue o punho esquerdo, com o
    auxílio da palma da mão direita
    utilizando movimento circular e
    vice-versa.

10. Enxágue bem as mãos com água.

11. Seque as mãos com papel toalha
descartável;

12. No caso de torneiras de fecha-
mento manual, utilize o papel to-
alha para fechar;

13. Agora as suas mãos estão seguras.
 



PREVINA INFECÇÕES COM 
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

A higienização das mãos é o ato isolado mais importante para o controle de 
infecções na assistência à saúde, segundo estudos científicos. 

A Comissão Municipal de Controle de Infecção Relacionada à Assistência (COMCIRA) 
recomenda a prática da higienização das mãos no exercício profissional.

• Mantenha as unhas limpas e curtas;
• Retire anéis, pulseiras e outros adornos;
• Molhe as mãos e aplique o sabonete líquido nas palmas;
• Ensaboe todas as faces por 40 a 60 segundos, conforme 
   figuras a seguir:
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FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS 
COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA

Aplicação de preparação alcoólica nas 
mãos para reduzir a carga de microrganis-
mos sem a necessidade de enxágue em 
água ou secagem com papel toalha ou 
outros equipamentos.

Finalidade
A utilização de preparação alcoólica para 

higiene das mãos sob as formas gel, espu-
ma e outras (na concentração final mínima 
de 70%) ou sob a forma líquida (na concen-
tração final entre 60% a 80%) tem como 
finalidade reduzir a carga microbiana das 
mãos e pode substituir a higienização com 
água e sabonete líquido quando as mãos 
não estiverem visivelmente sujas. A fricção 
antisséptica das mãos com preparação 
alcoólica não remove sujidades. 

Quando
Nas seguintes oportunidades quando 

as mãos não estiverem visivelmente sujas:
• Antes de contato com o paciente;
• Antes de realizar procedimentos 
assistenciais e manipular dispositi-
vos invasivos;
• Antes de calçar luvas para inserção 
de dispositivos invasivos que não 
requeiram preparo cirúrgico;
• Após risco de exposição a fluidos 
corporais;
• Ao mudar de um sítio corporal 
contaminado para outro, limpo, du-
rante o cuidado ao paciente;
• Após contato com objetos inani-
mados e superfícies imediatamente 
próximas ao paciente;
• Após contato com o paciente;
• Antes e após remoção de luvas 
(sem talco).

Duração do procedimento
A fricção das mãos com preparação al-

coólica antisséptica deve ter duração de 
no mínimo 20 a 30 segundos.

Técnica
A técnica de fricção antisséptica das 

mãos envolve os passos a seguir: 
1. Aplique uma quantidade suficiente 

de preparação alcoólica em uma 
mão em forma de concha para co-
brir todas as superfícies das mãos;

2. Friccione as palmas das mãos entre si;

3. Friccione a palma de mão direita con-
tra o dorso da mão esquerda, entre-
laçando os dedos e vice-versa;

4. Friccione a palma das mãos entre si 
com os dedos entrelaçados;

5. Friccione o dorso dos dedos de uma 
mão com a palma da mão oposta, 
segurando os dedos, com movimen-
to vai-e-vem e vice-versa;

6. Friccione o polegar esquerdo com 
o auxílio da palma da mão direita, 
utilizando-se de movimento circular 
e vice-versa;

7. Friccione as polpas digitais e unhas 
da mão direita contra a palma da 
mão esquerda, fazendo um movi-
mento circular e vice-versa;

8. Friccione os punhos com movimen-
tos circulares. 

9. Quando estiverem secas, suas mãos 
estarão seguras. 



• Mantenha as unhas naturais, limpas e curtas;

• Retire anéis, relógios, pulseiras e outros adornos;

• Aplique na palma da mão quantidade sufi ciente da preparação alcoólica a 70% para 
cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante);

• Friccione todas as superfícies das mãos por 20 a 30 segundos, conforme passos 3 a 8; 

• Não utilizar papel toalha. Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras.

SALVE VIDAS - HIGIENIZE SUAS MÃOS
Higienização das mãos com preparações alcoólicas a 70%

1 

4 

7 

Retirar adornos

Dorso das mãos e interdigitais

Polpas digitais e unhas

2 

5 

8 

Aplicar produto

Dorso dos dedos e articulações

Punho

3 

6 

9 

Palma

Polegar

Secar naturalmente

A HIGIENE DAS MÃOS NO MOMENTO CERTO E DA MANEIRA CERTA PODE SALVAR VIDAS. 
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ANTISSEPSIA CIRÚRGICA DAS MÃOS 

Finalidade
Eliminar a microbiota transitória da 

pele e reduzir a microbiota residente 
além de proporcionar efeito residual na 
pele do profissional.

Quando
• No pré-operatório, antes de qual-
quer procedimento cirúrgico.
• Previamente à realização de proce-
dimentos invasivos. Exemplos: inser-
ção de cateter intravascular central, 
drenagens de cavidades, instalação 
de diálise e outros.

Duração do procedimento
A duração do procedimento deverá 
ser de 3 a 5 minutos para a primeira 
cirurgia e de 2 a 3 minutos para as ci-
rurgias subsequentes.

Técnica
A técnica de antissepsia cirúrgica das 

mãos envolve os passos a seguir: 
1. Abrir a torneira, molhar as mãos, an-

tebraços e cotovelos;

2. Recolher, com as mãos em concha, 
o antisséptico e espalhar nas mãos, 
antebraço e cotovelo. No caso de es-
cova impregnada com antisséptico, 

pressione a parte da esponja contra 
a pele e espalhe por todas as partes;

3. Limpar sob as unhas com as cerdas 
da escova;

4. Friccionar as mãos, observando espa-
ços interdigitais e antebraço por no 
mínimo 3 a 5 minutos, mantendo as 
mãos acima dos cotovelos;

5. Enxaguar as mãos em água corrente, 
no sentido das mãos para cotovelos, 
retirando todo resíduo do produto. 
Fechar a torneira com o cotovelo, 
joelho ou pés, se a torneira não pos-
suir foto sensor;

6. Enxugar as mãos em toalhas ou compres-
sas estéreis, com movimentos compres-
sivos, iniciando pelas mãos e seguindo 
pelo antebraço e cotovelo, atentando 
para utilizar as diferentes dobras da to-
alha/compressa para regiões distintas.
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USO DE LUVAS 
O uso de luvas não elimina a necessi-

dade de higienização das mãos.
Recomenda-se o uso de luvas por duas 

razões fundamentais:
1. Para reduzir o risco de contamina-

ção das mãos de profissionais da 
saúde com sangue e outros flui-
dos corporais.

 
2. Para reduzir o risco de dissemina-

ção de microrganismos no am-
biente e de transmissão do profis-
sional da saúde para o paciente e 
vice-versa, bem como de um pa-
ciente para outro.

As luvas devem ser utilizadas du-
rante todas as atividades de assistên-
cia ao paciente que podem envolver 
exposição a sangue e outros fluidos 
corporais (inclusive o contato com 
membranas mucosas e pele não in-
tacta), durante as precauções de con-
tato e situações de surto. 

As luvas não fornecem uma proteção 
completa contra a contaminação das 
mãos. Os microrganismos podem conta-

minar as mãos dos profissionais da saúde 
por meio de pequenos defeitos (furos) 
nas luvas ou durante sua remoção. A hi-
giene das mãos, seja por meio de fricção 
com preparação alcoólica ou higiene das 
mãos com água e sabonete, continua sen-
do a base para garantir a descontamina-
ção das mãos após a remoção das luvas.

Fique atento:
• Remova as luvas após assistir 
ao paciente. 
• Não use o mesmo par de luvas 
ao entrar em contato com ou-
tro paciente. 
• Troque ou remova as luvas 
ao mudar de um sítio corporal 
contaminado para outro, lim-
po, durante o cuidado ao mes-
mo paciente.
• Não reutilize o par de luvas.

O uso prolongado de luvas du-
rante a assistência ao paciente sem 
considerar a necessidade de realizar 
a higiene das mãos pode resultar na 
transmissão de microrganismos. 
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• Utilize apenas sabonete líquido 
para higienização das mãos. O sa-
bonete em barra é contra-indica-
do em serviços de saúde.
• Utilize dispensadores com refil 
para álcool e sabonete líquido 
para higiene das mãos ou almo-
tolias descartáveis. 
• Utilize papel toalha para secar as 
mãos após higienizá-las com água 
e sabão. O uso de toalhas de te-

cido é contra-indicado, pois estas 
podem permanecer úmidas, favo-
recendo a proliferação bacteriana.
• Junto às pias, deve sempre exis-
tir um recipiente para o descarte 
do papel utilizado na secagem 
das mãos. Esse recipiente deve 
estar forrado com saco, ser de fá-
cil limpeza, e possuir tampa pro-
vida de sistema de abertura sem 
contato manual.

PROFISSIONAL, 
FIQUE ATENTO!
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SALVE VIDAS
Higienize suas Mãos

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
EM SERVIÇOS DE SAÚDE
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