
PROTOCOLO PADRÃO PARA LIMPEZA DAS MÃOS

Fonte: Adaptado de POP/CCIH/001/2015. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Hospitais 

Federais Brasileiros.

Proceda com a limpeza das mãos:

Profissionais que usam óculos de grau:

• Lavar o óculos com água e sabão

• Aplicar álcool 70%

• Ajuste os óculos no rosto

• Proceda com a higienização das mãos

NÃO SE RECOMENDA O USO DE

LENTES DE CONTATO!

• Antes e após o contato direto com pacientes (infecções suspeitas ou confirmadas

pelo novo coronavírus), com seus pertences e ambiente próximo

• Entrada e saída de áreas com pacientes infectados

• Imediatamente após retirar as luvas

• Imediatamente após contato com sangue, fluidos corpóreos, secreções, excreções ou 

objetos contaminados

• Entre procedimentos em um mesmo paciente, para prevenir a transmissão cruzada entre 

diferentes sítios corporais

• Em qualquer outra situação onde seja indicada a higiene das mãos para evitar a 

transmissão do novo coronavírus para outros pacientes ou ambiente.

Antes de iniciar o procedimento, retire todos os acessórios (relógio, pulseiras, anéis) 



Higienização das Mãos com Água e Sabão

Procedimento para reduzir a 
transmissão do novo Coronavírus

Molhe 
as mãos 

Aplique na palma da mão 
quantidade suficiente 
de sabonete líquido 
para cobrir todas as 

superfícies das mãos

Ensaboe as 
palmas das mãos, 

friccionando-as 
entre si

Esfregue a palma da 
mão direita contra 

o dorso da mão 
esquerda, entrelaçando 
os dedos e vice-versa

Entrelace os dedos e 
friccione os espaços 

interdigitais

Esfregue o dorso dos 
dedos de uma mão 

com a palma 
da mão oposta,

segurando os dedos, 
com movimentos de 
vaivém e vice-versa

Enxague as mãos. 
Evite contato direto 

das mãos 
ensaboadas com a 

torneira

Friccione as polpas 
digitais e unhas da mão 

esquerda contra a 
palma da mão direita, 
fechada em concha, 
fazendo movimento 
circular e vice-versa

Esfregue o polegar 
direito com

o auxílio da palma da 
mão esquerda, faça 
movimento circular

e vice-versa

Seque as mãos 
com papel-toalha 

descartável.

Use sempre o
papel-toalha para
fechar torneiras 

Passe para o 
procedimento de 

fricção antisséptica

Duração do Procedimento: 40 a 60 segundos.

Fonte: Adaptado de POP/CCIH/001/2015. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Hospitais Federais Brasileiros.
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Duração do Procedimento: 20 a 30 segundos.

Fonte: Adaptado de POP/CCIH/001/2015. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Hospitais Federais Brasileiros.

Fricção Antisséptica das Mãos com 
Preparações Alcoólicas

Procedimento para reduzir a 
transmissão do novo Coronavírus

Aplique uma quantidade suficiente de preparação 
alcoólica em uma das mãos, em forma de concha, 

para cobrir todas as superfícies das mãos

Friccione as palmas 
das mãos entre si

Friccione a palma 
da mão direita 
contra o dorso 

da mão esquerda,
entrelaçando os 

dedos e vice-versa

Friccione as palmas 
das mãos entre si 

com os dedos 
entrelaçados

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

segurando os dedos 
e vice-versa

Friccione o polegar 
direito com o auxílio 

da palma da
mão esquerda.

Utilize movimento 
circular e vice-versa

Friccione as polpas 
digitais e unhas da 

mão esquerda contra 
a palma da

mão direita, fazendo 
um movimento 

circular e vice-versa

Quando estiverem 
secas, suas mãos 
estarão seguras. 

NÃO USE 
PAPEL-TOALHA
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