
  PROTOCOLO PARA A PROTOCOLO PARA A 
PRÁTICA DE HIGIENE DAS PRÁTICA DE HIGIENE DAS 

MÃOS EM SERVIÇOS DE MÃOS EM SERVIÇOS DE 
SAÚDESAÚDE





OBJETIVO

● Instituir  e  promover  a  higiene  das  
mãos  nos  serviços  de  saúde, com  o  
intuito  de prevenir e controlar as 
infecções relacionadas à assistência à 
saúde  (IRAS), visando à segurança do  
paciente, dos  profissionais  de  saúde e  
de  todos  aqueles  envolvidos  nos  
cuidados  aos pacientes.



ABRANGÊNCIA

Este protocolo deverá ser aplicado em 
todos os serviços de saúde, 
públicos ou privados, que prestam 
cuidados à saúde, seja qual for o nível 
de complexidade.



POR QUÊ LAVAR POR QUÊ LAVAR 
AS MÃOS?AS MÃOS?

● É o método mais barato, simples e mais 
efetivo no controle de infecções 
hospitalares e infecções cruzadas.

● Diminui a taxa de mortalidade e reduz 
as infecções relacionadas a assistência.

● Diminui o custo;
● Aumenta a credibilidade do serviço.



QUANDO LAVAR AS QUANDO LAVAR AS 
MÃOS COM ÁGUA E MÃOS COM ÁGUA E 

SABÃO?SABÃO?



ÁGUA E SABONETEÁGUA E SABONETE

● Remove a sujidade;
● Pouco eficaz para 

remover bactérias.
● Fricção de 40 a 60 

segundos;

   



QUANDO HIGIENIZAR QUANDO HIGIENIZAR 
AS MÃOS COM ÁLCOOL AS MÃOS COM ÁLCOOL 

70%?70%?



IMPORTANTE:
● Se não houver contato 

com o álcool o 
microorganismo não 
morre;

● Friação de 20 a 30 
segundos;

De 2 a 3 ml 
dependendo do 

tamanho das mãos.

ÁLCOOL GEL 



Friccionar  as 
palmas

Friccionar  o 
dorso

Friccionar  entre 
os dedos

COMO HIGIENIZAR AS MÃOS



COMO HIGIENIZAR AS MÃOS

Friccionar  a 
aponta dos dedos

Friccionar  o 
polegar

Friccionar  a ponta 
dos dedos na palma
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ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELA ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELA 
UNIMED LITORALUNIMED LITORAL

● Técnica de enfermagem -  realiza a 
educação de todos os pacientes e 
familiares.

● Entrega do folder e pesquisa de controle 
de infecção hospitalar.

● Observadores ocultos.
● Observação da equipe de CCIH.
● Troca dos dispenser de álcool e 

sabonete.
● Troféu de adesão a higiene das mãos.
● Blitz de higiene das mãos.





INDICADORESINDICADORES

Consumo de preparação alcoólica para as mãos: 
monitoramento do volume de preparação alcoólica 
para as mãos utilizado para cada 1.000 pacientes-dia.

Consumo de sabonete monitoramento do volume 
de sabonete líquido associado ou
não a antisséptico utilizado para cada 1.000 
pacientes-dia.



OBRIGADA!!!OBRIGADA!!!
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