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3. Diretrizes normativas  

Nº 
Ação 

(O quê) 
Atribuição 

(Quem) 
Informações Complementares 

(Como). 

1 Abrir a torneira;  
Equipe de 

Enfermagem 
Molhar as mãos, evitando encostar-se a 
pia. 

2 

Aplicar na palma da mão 
quantidade suficiente de sabonete 
líquido para cobrir todas as 
superfícies das mãos; 

 
Equipe de 

Enfermagem 
Ensaboar as palmas das mãos; 

3 Friccionar entre si;  
Equipe de 

Enfermagem 

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; 
Esfregar o polegar direito, com o auxílio 
da palma da mão esquerda, utilizando-se 
movimento circular e vice-versa; 
Friccionar as polpas digitais e 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, 
utilizando movimento circular e vice-
versa; 

4 Enxaguar as mãos;  
Equipe de 

Enfermagem 

Retirando os resíduos de sabonete. 
Evitar contato direto das mãos 
ensaboadas com a torneira; 

 
5 

Secar as mãos com papel toalha 
descartável; 

 
FIM 

 

Equipe de 
Enfermagem 

Iniciando pelas mãos e seguindo pelos 
punhos. No caso de torneiras com 
contato manual para fechamento, 
sempre utilize papel toalha para fechar. 
 

 
 
 
 
 

1. Objetivos 2. Aplicação 

 
Padronizar a técnica de higienização das mãos, a fim de 
remover os microrganismos que colonizam as camadas 
superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as 
células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e 
à proliferação de microrganismos. Duração do procedimento: 
40 a 60 segundos. 
 

Equipe de Enfermagem 
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Fonte:  
1. Higienização das mãos em serviços de saúde / Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária.. Brasília: ANVISA, 2007. 
 
4. Conscientização 
O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em:  

 Aumento no risco de infecções;  

 Risco de infecção cruzada;  

 Perda de qualidade no atendimento resultando em pouca eficiência clínica;  

 Danos a imagem e credibilidade dos profissionais de saúde;  

 Usuários atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS. 
 

5. Observação 
 

Sugestões enviar para o e-mail colegiadoaps@gmail.com.  
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