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Introdução – Higiene das mãos
Este curso, consultivo por natureza e informativo em conteúdo, (1) apresenta os contextos 
essenciais para se entender a importância da higiene das mãos nos ambientes de cuidados 
de saúde; (2) fornece informações baseadas em evidências relacionadas à lavagem das mãos, 
antissepsia das mãos (isto é, lavagem antisséptica das mãos e higienização antisséptica das mãos) 
e antissepsia cirúrgica das mãos, e (3) discute estratégias para melhorar as práticas de higiene das 
mãos.

Higiene das mãos
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Visão geral
A transmissão de patógenos ocorre com mais 
frequência pelas mãos contaminadas dos 
profissionais de saúde (HCP, de acordo com 
sua sigla em inglês para healthcare person-
nel). Consequentemente, a higiene das mãos 
é uma das medidas mais importantes de pre-
venção de infecções, para redução do risco de 
infecções associadas aos cuidados de saúde 
(IACS). As instalações de saúde bucal são 
responsáveis por estabelecer um sistema no 
qual o profissional de saúde bucal tenha con-
hecimento, competência, tempo e ferramentas 
para praticar a higiene das mãos. Além disso, 
o profissional de saúde bucal tem o dever de 
realizar a higiene das mãos – de forma fre-
quente e habitual.

Objetivos de aprendizagem
Após a conclusão deste curso, o profissional 
de odontologia deve ser capaz de:
• Discutir a relevância dos microrganismos 

residentes e transitórios em relação à 
higiene das mãos.

• Discutir os critérios para a transmissão 
de patógenos associados aos cuidados de 
saúde relacionados à higiene das mãos.

• Entender o papel dos detergentes e agentes 
antissépticos em referência aos produtos de 
higiene das mãos.

• Entender as indicações e demonstrar a 

lavagem das mãos, a lavagem antisséptica e 
a antissepsia cirúrgica das mãos.

• Discutir as considerações ao comprar 
produtos para higiene das mãos.

• Discutir a dermatite de contato irritativa e 
a dermatite de contato alérgica no que se 
refere à higiene das mãos.

• Discutir estratégias para melhorar as 
práticas de higiene das mãos. 

• Discutir as expectativas básicas relacionadas 
à higiene das mãos para um cuidado 
seguro.

Introdução
Os micróbios recuperados das mãos podem 
ser divididos em duas categorias: organismos 
transitórios e residentes. Os micro-organismos 
transitórios tendem a colonizar as camadas 
superficiais da pele e, embora sejam passíveis 
de remoção lavando-se as mãos com 
água e sabão (ou seja, com produtos não 
antimicrobianos), eles são responsáveis pela 
maioria das IACS. Organismos residentes estão 
ligados às camadas mais profundas da pele 
e, embora sejam mais resistentes à remoção, 
são menos propensos a estarem associados às 
IACS.

As superfícies das mãos abrigam mais de 
150 filotipos bacterianos únicos e até 4742 
filotipos transitórios. O número de organismos 
residentes e transitórios nas mãos do 
profissional de saúde varia muito, mas ele 
geralmente é relativamente constante para 
qualquer indivíduo.1 Vale também ressaltar 
que as mãos do profissional de saúde podem 
tornar-se persistentemente colonizadas por 
organismos patogênicos transitórios (por 
exemplo, S. aureus, bacilos gram-negativos 
ou leveduras). O profissional de saúde pode 
adquirir micro-organismos transitórios durante:
1. contato com a pele intacta do paciente (por 

exemplo, ao tomar um pulso ou pressão 
arterial),

2. contato com a pele não intacta e 
membranas mucosas,

3. contato direto com sangue e outro material 
potencialmente infeccioso (OPIM); e

4. contato com instrumentos, equipamentos e 
superfícies ambientais contaminados.

A transmissão de patógenos associados aos 
cuidados de saúde de um paciente para outro 
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pelas mãos do profissional de saúde deve 
atender a 4 critérios:2,3

• Os organismos presentes na pele, nas 
membranas mucosas do paciente ou em 
instrumentos, equipamentos e superfícies 
ambientais contaminados devem ser 
transferidos para as mãos do profissional 
de saúde.

• Os organismos transferidos devem então 
ser capazes de sobreviver por pelo menos 
vários minutos nas mãos do profissional de 
saúde.

• A higiene das mãos feita pelo profissional 
de saúde deve ser inadequada ou 
totalmente omitida, ou o agente usado para 
a higiene das mãos é inadequado.

• As mãos contaminadas do profissional de 
saúde devem entrar em contato direto 
com outro paciente ou com um objeto 
inanimado que entrará em contato direto 
com o paciente.

As precauções padrão exigem que o 
profissional de saúde use luvas.2-4 No entanto, 
o simples uso de luvas não oferece proteção 
completa contra infecções cruzadas. A 
flora bacteriana que coloniza os pacientes 
foi recuperada das mãos de ≥ 30% dos 
profissionais de saúde que usavam luvas 
durante o contato com o paciente.5-9 Como 
os patógenos podem ser transmitidos 
por pequenos defeitos nas luvas ou pela 
contaminação das mãos durante sua remoção, 
o uso de luvas não elimina a necessidade de 
práticas apropriadas de higiene das mãos.9-10

Trechos publicados pelo CDC em 2016, 
extraídos das Diretrizes para Controle de 
Infecções em Estabelecimentos de Assistência 
Odontológica (em tradução livre) – 2003 
enfatizam que o profissional de saúde 
bucal deve realizar a higiene das mãos 
com um sabonete não antimicrobiano ou 
antimicrobiano e água quando as mãos 
estiverem visivelmente sujas. De outra forma, 
o método preferido de higiene das mãos em 
situações clínicas é a higienização das mãos 
à base de álcool. Além disso, ao realizar 
procedimentos cirúrgicos, o profissional 
de saúde bucal deve realizar a antissepsia 
cirúrgica das mãos.3

Higiene das mãos
Higiene das mãos é um termo genérico que se 
aplica à (1) lavagem das mãos; (2) antissepsia 
das mãos, isto é, lavagem antisséptica das mãos 
e higienização antisséptica das mãos; e (3) 
antissepsia cirúrgica da mão.2,3,11 A higienização 
das mãos é indicada (1) quando as mãos estão 
visivelmente sujas, (2) após tocar com a mãos 
nuas em objetos inanimados, provavelmente 
contaminados por sangue e OPIM, como saliva 
ou secreções respiratórias,(3) antes e depois de 
tratar cada paciente, (4) antes de vestir as luvas 
e (5) imediatamente após remover as luvas.

Os produtos usados para a higiene das 
mãos em ambientes de cuidados de saúde 
incluem detergentes e agentes antissépticos. 
Detergentes contêm ácidos graxos 
esterificados e hidróxido de sódio ou potássio 
e são frequentemente chamados de “sabões”. 
O sabão comum não contém um agente 
antimicrobiano ou contém apenas uma 
concentração tão baixa que é eficaz apenas 
como conservante.2 A atividade de limpeza do 
sabão comum resulta na remoção de sujeira e 
outras substâncias orgânicas das mãos.

Agentes antissépticos (Tabela 1) em produtos 
de higiene das mãos usados em ambientes de 
cuidados de saúde (1) devem ter um amplo 
espectro, (2) devem agir rapidamente, reduzir 
o número de micro-organismos na pele intacta 
para um nível básico inicial (ou seja, em 2-log10 
ou 99% em cada mão dentro de 5 minutos após 
o primeiro uso de um produto e em 3-log10 ou 
99,9% em cada mão dentro de 5 minutos após 
o décimo uso) após lavagem, enxágue e/ou 
higienização e secagem adequados; e (3) devem 
ter atividade persistente ou residual.2,12

A persistência é caracterizada pela atividade 
antimicrobiana prolongada que impede ou 
inibe a sobrevivência ou a proliferação de 
micro-organismos após a aplicação do produto. 
Alguns produtos antissépticos também 
demonstram substantividade, isto é, aderem ao 
estrato córneo da pele e continuam a fornecer 
um efeito inibitório no crescimento microbiano 
após enxágue ou secagem. No entanto, a 
substantividade não é um requisito absoluto 
para um agente diminuir o número de bactérias 
após a higiene das mãos.



4

Oral-B® at dentalcare.com.br - O recurso confiável para profissionais de odontologia

A lavagem das mãos remove micro-organismos 
transitórios pouco aderentes e é indicada (1) 
quando as mãos estão visivelmente sujas de 
sangue e/ou outro material potencialmente 
infeccioso, (2) antes de comer, (3) após usar 
o sanitário, (4) depois de cuidar de pacientes 
colonizados com Clostridium difficile, (5) após 
exposição suspeita ou comprovada a Bacillus 
anthraces e (6) como parte da antissepsia 
cirúrgica das mãos em duas etapas, isto é, 
lavagem das mãos seguida pela higienização das 
mãos à base de álcool.2,13

Ao lavar as mãos (Figura 1), molhe-as com água 
morna. Siga as recomendações do fabricante 
em relação ao volume de sabão a ser usado. 
São aceitáveis as formas de sabão comum 
em barra, líquido, espumante ou pó. Quando 
utilizado o sabão em barra, ele deve ser pequeno 
e ser armazenado em um suporte que facilite a 
drenagem. Em alguns casos, sabonetes comuns 
foram contaminados com bacilos gram-negativos 
e causaram surtos de infecções hospitalares.14

Após a lavagem das mãos, elas devem ser bem 
secas com uma toalha descartável. Vale ressaltar 
que os organismos são transferidos em números 
muito maiores em mãos molhadas do que 

O FDA classifica os agentes antissépticos como 
Categoria I, II ou III. Os agentes da Categoria I 
são geralmente reconhecidos como seguros e 
eficazes. Os agentes da Categoria II geralmente 
não são reconhecidos como seguros e eficazes. 
Os dados sobre os agentes da Categoria III são 
insuficientes para serem classificados como 
seguros e eficazes. Com base nas evidências 
disponíveis, o FDA concluiu que apenas etanol, 
em formulações de 60 a 95%; e iodopovidona, 
em formulações de 5 a 10%, atendem aos 
requisitos de teste e rotulagem do produto 
como agentes antissépticos.12

Lavagem das mãos
A lavagem das mãos é definida como o 
ato de se lavar as mãos com água e sabão 
comum, isto é, um detergente (ácidos graxos 
esterificados e hidróxido de sódio ou potássio) 
que não contém um agente antimicrobiano 
ou contém baixas concentrações de agentes 
antimicrobianos, eficazes apenas como 
conservantes. A atividade de limpeza do sabão 
comum é atribuída às suas propriedades 
detergentes, que resultam na remoção de 
sujeira e outras substâncias orgânicas das 
mãos.

Tabela 1. Espectro microbiano de vários agentes antissépticos.*

Observação: 1Mycobacterium tuberculosis
+++ = excelente; ++ = boa; + = razoável; - = nenhuma atividade ou atividade insuficiente
*O hexaclorofeno e o triclosan não estão incluídos porque não são mais ingredientes aceitáveis nos desinfetantes para as mãos.
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Figura 1. Como lavar as mãos quando elas estão visivelmente sujas?
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Figura 2. Como lavar as mãos quando elas não estão visivelmente sujas?
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A higienização antisséptica das mãos remove 
ou destrói micro-organismos transitórios e 
reduz a flora residente.2,13 O CDC e a OMS 
concluíram que a higienização antisséptica 
das mãos é mais eficaz que a lavagem das 
mãos ou uma lavagem antisséptica das mãos 
e é recomendada para a rotina de higiene 
das mãos em situações clínicas, quando as 
mãos não estão visivelmente sujas.2,12,13 Como 
observado anteriormente, o uso simultâneo 
de um higienizador de mãos à base de álcool e 
um sabão antimicrobiano à base de iodóforo é 
contraindicado.

Siga as recomendações dos fabricantes em 
relação ao volume do produto a ser usado 
e execute a higienização antisséptica das 
mãos por 20 a 30 segundos, de acordo com a 
técnica descrita na Figura 2. Líquidos, géis ou 
formulações de espuma à base de álcool são 
aceitáveis. A contaminação de produtos à base 
de álcool é remota.18 No entanto, é importante 
observar que os produtos para as mãos à 
base de álcool são inflamáveis e devem ser 
armazenados longe de altas temperaturas (os 
pontos de inflamação variam de 210 °C a 240 
°C) ou de chamas.19

Antissepsia cirúrgica das mãos
O CDC concluiu que a realização de antissepsia 
cirúrgica das mãos, esfregando as mãos/os 
antebraços com uma escova por 10 minutos, 
pode danificar a pele e resultar em aumento 
da liberação de micro-organismos das mãos; 
esfregar por 5 minutos é tão eficaz quanto 
esfregar por 10 minutos; esfregar por 2 a 3 
minutos reduz a contagem microbiana para 
níveis aceitáveis, e que não são necessários 
uma escova ou uma esponja para reduzir as 
contagens microbianas nas mãos da equipe 
cirúrgica.2

O FDA, o CDC e a OMS recomendam a 
realização de (1) uma antissepsia cirúrgica 
das mãos em dois estágios, ou seja, lavagem 
das mãos com água e sabão comum, seguida 
de higienização antisséptica das mãos, de 
preferência com uma formulação à base de 
álcool contendo 0,5% a 1% de gluconato de 
clorexidina para atividade residual persistente 
(opção 1); ou (2) lavagem antisséptica cirúrgica 
das mãos com iodopovidona (opção 2).2,3,11,13 O 
uso de lenços impregnados de antimicrobianos 

secas.6 Toalhas de pano de uso múltiplo não 
são recomendadas para uso em ambientes de 
cuidados de saúde. Lenços impregnados de 
antimicrobianos (isto é, lenços umedecidos) 
podem ser considerados uma alternativa 
aceitável à lavagem das mãos. No entanto, 
o uso de lenços umedecidos não é uma 
alternativa aceitável à antissepsia das mãos ou 
à antissepsia cirúrgica das mãos.

Lavagem antisséptica das mãos
A iodopovidona, em formulações de 5 a 
10%, é considerada segura e eficaz para 
uso na lavagem antisséptica das mãos.15 
A iodopovidona é um iodóforo composto 
por iodo, iodeto ou triiodeto elementar e 
um veículo polimérico. A quantidade de 
iodo livre determina seu nível de atividade 
antimicrobiana.16 As moléculas de iodo 
penetram rapidamente na parede celular 
microbiana, resultando no prejuízo da síntese 
proteica e no rompimento da membrana 
celular. A extensão da sua atividade 
antimicrobiana persistente não é clara.2

A lavagem antisséptica das mãos (Figura 
1) remove ou destrói micro-organismos 
transitórios e reduz a flora residente das 
mãos.2 É uma alternativa aceitável à lavagem 
das mãos quando elas estão visivelmente 
sujas. No entanto, quando as mãos não 
estão visivelmente sujas, recomenda-se a 
higienização das mãos à base de álcool (Figura 
2).2,13,15 O uso simultâneo de higienizador 
de mãos à base de álcool e iodopovidona é 
contraindicado, e o uso de lenços impregnados 
de antimicrobianos (isto é, lenços umedecidos) 
não é aceitável para a lavagem antisséptica das 
mãos.

Higienização antisséptica das mãos
A higienização antisséptica das mãos é definida 
como a aplicação de um agente antisséptico 
sem água (isto é, um agente antisséptico 
como o álcool, que não requer o uso de água 
exógena) nas mãos. O FDA classifica o etanol, 
em formulações de 60 a 95%, como agente de 
Categoria I.12 A atividade antisséptica do etanol 
é atribuída à sua capacidade de desnaturar 
proteínas.17 O etanol, 60-95% (expresso como 
porcentagem por volume) é mais eficaz do 
que em concentrações mais altas, porque as 
proteínas não são desnaturadas facilmente na 
ausência de água.
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5. Lave as mãos e os antebraços, esfregando 
vigorosamente (limpeza por fricção) – 
consulte a Figura 1.
a. Normalmente de 2 a 5 minutos.

6. Enxágue as mãos e os antebraços com água 
corrente morna.

7. Seque bem as mãos e os antebraços com 
uma toalha descartável.
a. Use a toalha para fechar a torneira

8. Quando as mãos e os antebraços estiverem 
secos, vista luvas cirúrgicas estéreis.

Outras considerações na seleção de 
produtos para higiene das mãos
O custo dos produtos para higiene das mãos 
não deve ser o principal fator que influencie 
a seleção dos produtos. No entanto, é 
importante ressaltar que o uso rotineiro de 
um higienizador de mãos à base de álcool 
é mais econômico do que o uso de água e 
sabão antimicrobiano.20 Ao tomar decisões 
de compra, considere a confiabilidade geral 
do sistema de distribuição, a confiabilidade 
funcional para fornecer um volume apropriado 
do produto e, para formulações à base de 
álcool, confirme se o recipiente é resistente a 
chamas.

Ao selecionar um sabão comum, um sabão 
antimicrobiano ou um higienizador de mãos 
à base de álcool, solicite informações aos 
fabricantes sobre quaisquer interações 
conhecidas entre os produtos para higiene 
das mãos, os produtos para cuidados 
com a pele e o tipo de luvas usadas em 
ambientes de cuidados de saúde, além 
do risco de contaminação do produto. 
Os produtos para cuidados com as mãos 
devem ser armazenados em dispensadores 
fechados reutilizáveis. Nunca “complete” os 
dispensadores de sabão parcialmente vazios, 
pois isso pode levar à contaminação bacteriana 
do seu conteúdo.

Deve-se fornecer ao profissional de saúde 
produtos para higiene para as mãos de 
eficácia comprovada, com baixo potencial 
de irritabilidade e loções para as mãos 
compatíveis, para minimizar a ocorrência de 
dermatite de contato irritativa. Para maximizar 
a aceitação dos produtos para higiene das 
mãos, solicite informações ao profissional de 
saúde sobre fragrância (cheiro), consistência 

(isto é, lenços umedecidos) na antissepsia 
cirúrgica das mãos é inadequado.

Opção 1 – Antissepsia cirúrgica das mãos 
em duas etapas

Etapas do estágio I:
1. Remova anéis, relógios e pulseiras antes de 

iniciar a antissepsia cirúrgica das mãos.
2. Remova os detritos debaixo das unhas, 

usando uma unha da outra mão.
a. Unhas naturais devem ser mantidas 

curtas (pontas < 0,5 cm de comprimento).
b. Unhas ou extensores artificiais não devem 

ser usados.
3. Molhe as mãos e os antebraços com água 

corrente morna.
4. Aplique sabão comum nas mãos e nos 

antebraços.
5. Lave as mãos e os antebraços, esfregando 

vigorosamente (limpeza por fricção) – 
consulte a Figura 1.
a. Normalmente de 40 a 60 segundos

6. Seque bem as mãos e os antebraços com 
uma toalha descartável.
a. Use a toalha para fechar a torneira.

Etapas do estágio II:
1. Aplique produto à base de álcool suficiente 

na palma de uma mão para cobrir todas as 
superfícies (mãos/antebraços).

2. Esfregue as mãos e os antebraços 
vigorosamente (limpeza por fricção) até 
secar – consulte a Figura 2.
a. Normalmente de 20 a 30 segundos

3. Quando as mãos e os antebraços estiverem 
secos, vista luvas cirúrgicas estéreis.

Opção 2 – Lavagem antisséptica cirúrgica 
das mãos

Etapas:
1. Remova anéis, relógios e pulseiras antes de 

iniciar a antissepsia cirúrgica das mãos.
2. Remova os detritos debaixo das unhas, 

usando uma unha da outra mão.
a. Unhas naturais devem ser mantidas 

curtas (pontas < 0,5 cm de comprimento).
b. Unhas ou extensores artificiais não devem 

ser usados.
3. Molhe as mãos e os antebraços com água 

corrente morna.
4. Aplique uma formulação de 5 a 10% de 

iodopovidona nas mãos e nos antebraços.
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mas ela é incomum com produtos à base de 
álcool.19,23,24 A DCA geralmente começa como 
erupção cutânea, vermelhidão e coceira, que 
podem progredir para formação de bolhas 
na pele, podendo se espalhar para áreas 
intocadas pelo produto.

Estratégias para melhorar as práticas 
de higiene das mãos
O Institute for Healthcare Improvement, em 
seu Guia de Instruções: Melhorando a higiene 
das mãos (em tradução livre) recomenda 
uma abordagem multidimensional (por 
exemplo, introdução de higienizador de mãos 
à base de álcool e iniciativas educacionais 
e comportamentais) para melhorar a 
conformidade com as diretrizes de higiene 
das mãos em ambientes de cuidados de 
saúde.25 A ciência que apoia uma abordagem 
multidimensional à higiene das mãos é 
suficientemente estabelecida para ser 
considerada padrão, e consiste em quatro 
componentes:2,3,11

1. Demonstração de conhecimento por parte 
do profissional de saúde
a. Baseado na exposição educacional, o 

profissional de saúde entende a lógica da 
higiene das mãos:
i. Tipos de atividades de cuidado 

com o paciente que resultam em 
contaminação das mãos.

ii. Vantagens e desvantagens relativas 
da lavagem das mãos e do uso de 
higienizador de mãos à base de álcool 
no ponto de atendimento

iii. Papel importante que as mãos 
contaminadas desempenham na 
transmissão de patógenos associados 
aos cuidados de saúde, incluindo 
organismos multirresistentes.

iv. Morbilidade e mortalidade causadas 
por IACS.

2. Demonstração de competência por parte 
do profissional de saúde
a. Baseado na exposição a demonstrações 

ao vivo, apresentações em vídeo e/ou 
métodos de treinamento baseados em 
corantes fluorescentes, o profissional 
de saúde realiza uma higiene das mãos 
apropriada:
i. Técnica correta para lavagem 

(“sensação”), tolerância da pele e cor. 
Formulações com fragrâncias fortes podem ser 
mal toleradas pelo profissional de saúde e por 
pacientes com alergias respiratórias.

Dermatite de contato irritativa
A reação mais comum associada ao uso 
frequente e repetido de produtos para 
higiene das mãos é a dermatite de contato 
irritativa (DCI). A DCI é uma dermatite não 
imunologicamente mediada, caracterizada 
por secura, coceira ou queimação. A pele 
pode parecer “áspera”, além de eritematosa, 
escamosa ou fissurada. Esses sinais e sintomas 
da DCI são semelhantes aos associados à 
dermatite de contato alérgica (DCA), que pode 
ser descartada pelo teste de alergia.

Os detergentes danificam a pele (1) 
desnudando o estrato córneo, (2) esgotando 
ou reorganizando as porções lipídicas 
intracelulares, (3) diminuindo a coesão dos 
corneócitos e (4) diminuindo a retenção de 
água do estrato córneo.21 Outros fatores que 
contribuem para a DCI incluem o uso de água 
quente, a remoção física do estrato córneo 
durante a lavagem, a qualidade das toalhas 
de papel usadas, as forças de cisalhamento 
associadas ao uso e à remoção de luvas e a 
baixa umidade relativa (meses de inverno).

A DCI também pode ser causada pelo agente 
antimicrobiano ou por outros ingredientes em 
um produto. A DCI é mais comumente relatada 
com iodóforos. Após uma análise exaustiva 
dos dados disponíveis, o CDC concluiu que os 
higienizadores de mãos à base de álcool são 
os antissépticos mais seguros disponíveis e o 
etanol geralmente é menos irritante do que o 
isopropanol.16 No entanto, lavar as mãos após 
cada uso de um higienizador de mãos à base 
de álcool pode contribuir para a DCI, sendo 
recomendado somente após 5 a 10 aplicações.

Dermatite de contato alérgica
A dermatite de contato alérgica (DCA) é uma 
reação de hipersensibilidade tardia mediada 
por células T (Gell e Coombs Tipo IV). É causada 
principalmente por fragrâncias e conservantes; 
e menos comumente por emulsificantes 
encontrados em produtos para higiene das 
mãos.22,23 Os iodóforos podem causar DCA, 
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corporais, excreções, secreções [exceto 
suor]), membranas mucosas e pele não 
intacta.

Expectativas básicas relacionadas à 
higiene das mãos para um cuidado 
seguro
O resumo das práticas de prevenção de 
infecções em ambientes odontológicos: 
Expectativas básicas para cuidados seguros 
(em tradução livre), publicado pelo CDC 
em 2016, inclui uma lista de verificação de 
prevenção de infecções para ambientes 
odontológicos (Apêndice A).11 A Lista de 
Verificação de Prevenção de Infecções, Seção 
I.5, Higiene das Mãos, fornece uma ferramenta 
para monitorar a conformidade institucional 
com as medidas administrativas e a Seção II.1, 
A Higiene das Mãos é Praticada Corretamente, 
é uma ferramenta de avaliação para monitorar 
a conformidade por observação direta do 
profissional de saúde bucal.

Resumo
A técnica mais eficaz de higiene das mãos, 
se elas não estiverem visivelmente sujas, é 
o uso rotineiro de um higienizador de mãos 
à base de álcool. O higienizador de mãos à 
base de álcool demonstrou ser mais eficaz 
na redução do número de bactérias, vírus e 
fungos viáveis nas mãos do que um sabão 
comum ou antimicrobiano e água, pois exige 
menos tempo de uso, pode ser disponibilizado 
no ponto de atendimento, causa menos 
irritação e secura das mãos quando usado com 
frequência e melhora a conformidade com os 
padrões de higiene das mãos.

Fatores que contribuem para práticas 
inadequadas de higiene das mãos entre 
os profissional de saúde incluem: (1) falta 
de conhecimento sobre a importância da 
higiene das mãos, ou seja, como as mãos 
são contaminadas por micro-organismos e 
espalham infecções, (2) falta de compreensão 
das técnicas corretas de higiene das mãos, (3) 
falta de acesso a produtos apropriados para 
a higiene das mãos, (4) dermatite de contato 
irritativa e alérgica e (5) falta de compromisso 
institucional com as boas práticas de higiene 
das mãos.

das mãos, antissepsia das mãos e 
antissepsia cirúrgica das mãos

ii. Aplicação de um volume apropriado de 
higienizador de mãos à base de álcool 
ou sabão simples ou antisséptico.

3. Capacitação do funcionários por parte da 
instituição
a. Baseado no compromisso institucional 

com as boas práticas de higiene das mãos:
i. Higienizador de mãos à base de álcool e 

luvas de vários tamanhos prontamente 
disponíveis para o profissional de 
saúde, perto do ponto de uso.

ii. Dispensadores de higienizador de mãos 
à base de álcool disponíveis em locais 
compatíveis com os regulamentos locais 
e federais de segurança contra incêndio.

iii. Protocolo estabelecido com a 
responsabilidade atribuída pela 
verificação regular de dispensadores de 
higienizador de mãos à base de álcool e 
caixas de luvas, para garantir que (a) os 
dispensadores e as caixas de luvas não 
estejam vazios, (b) os dispensadores 
estejam funcionando corretamente e (c) 
os recipientes dispensem a quantidade 
correta do produto.

iv. Avaliação do projeto e da função dos 
dispensadores antes de selecionar 
um produto para uso, pois os 
dispensadores com mau funcionamento 
podem afetar adversamente as taxas de 
conformidade com a higiene das mãos.

4. A instituição verifica a competência do 
profissional de saúde e fornece feedback
a. Baseado em um programa estabelecido 

para monitorar se a higiene das mãos 
é realizada e as luvas são usadas 
adequadamente pelo profissional de 
saúde, conforme recomendado pelo CDC:
i. Uso rotineiro de higienizador de mãos 

à base de álcool quando as mãos não 
estiverem visivelmente sujas.

ii. Lavagem das mãos com água e sabão 
comum ou antimicrobiano quando as 
mãos estiverem visivelmente sujas ou 
contaminadas com material proteico 
ou com sangue e outro material 
potencialmente infeccioso.

iii. Uso de luvas quando houver contato 
com sangue ou OPIM (todos os fluidos 

https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/pdf/safe-care2.pdf
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Visualização do Teste do Curso
Para receber crédito de Educação Continuada neste curso, você deve concluir o teste on-line. 
Acesse:  www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce590/teste

1. Qual das seguintes afirmações relacionadas à contaminação microbiana das mãos está 
correta?
A. Os micróbios recuperados das mãos podem ser divididos em duas categorias: organismos 

transitórios e residentes.
B. Os micro-organismos transitórios tendem a colonizar as camadas superficiais da pele e, 

embora sejam passíveis de remoção lavando-se as mãos com água e sabão (ou seja, com 
produtos não antimicrobianos), eles são responsáveis pela maioria das IACS.

C. Organismos residentes estão ligados às camadas mais profundas da pele e, embora sejam 
mais resistentes à remoção, são menos propensos a estarem associados às IACS.

D. Todas as anteriores.

2. Todas as declarações a seguir com relação à transmissão de patógenos associados à 
saúde de um paciente para outro pelas mãos do profissional de saúde estão corretas, 
EXCETO qual?
A. Os organismos presentes na pele ou nas membranas mucosas do paciente, ou em 

instrumentos contaminados, equipamentos e superfícies ambientais, contaminam as mãos 
do profissional de saúde.

B. Os organismos nas mãos do profissional de saúde devem ser capazes de sobreviver por 
pelo menos várias horas.

C. O profissional de saúde realiza higiene inadequada das mãos, ignora totalmente a higiene 
das mãos ou usa um produto inadequado para higiene das mãos.

D. As mãos contaminadas entram em contato direto com outro paciente ou com um objeto 
inanimado que entrará em contato direto com o paciente.

3. Todas as afirmações a seguir com relação ao uso de luvas em estabelecimentos de 
cuidado de saúde estão corretas, EXCETO qual?
A. Para evitar ou reduzir o risco de exposição ocupacional, o padrão de atendimento exige 

que o profissional de saúde use luvas.
B. O uso de luvas não elimina a necessidade de práticas apropriadas de higiene das mãos.
C. A flora bacteriana que coloniza os pacientes não foi recuperada  das mãos do profissional 

de saúde que usava luvas durante o contato com o paciente.
D. Os patógenos podem ser transmitidos através de pequenos defeitos nas luvas ou pela 

contaminação das mãos durante sua remoção.

4. Todas as declarações a seguir estão corretas com relação a detergentes e agentes 
antissépticos, EXCETO qual?
A. Detergentes contêm ácidos graxos esterificados e hidróxido de sódio ou potássio e são 

frequentemente chamados de “sabões”.
B. As formulações de detergente usadas em ambientes de cuidados de saúde devem ter um 

amplo espectro antibacteriano, agir rapidamente e devem ter atividade persistente ou 
residual.

C. A atividade de limpeza do sabão comum resulta na remoção de sujeira e outras 
substâncias orgânicas das mãos.

D. Apenas etanol, em formulações de 60 a 95%; e iodopovidona, em formulações de 5 a 10%, 
atendem aos requisitos de teste e rotulagem do produto como agentes antissépticos.

http://www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce590/teste
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5. Todas as afirmações a seguir relacionadas à lavagem das mãos estão corretas, EXCETO 
qual?
A. A lavagem das mãos é o ato de se lavar as mãos com água e sabão comum, que não 

contém um agente antimicrobiano ou contém baixas concentrações, eficazes apenas como 
conservantes.

B. A lavagem das mãos não é recomendada para a higiene rotineira das mãos em situações 
clínicas, quando as mãos estão visivelmente sujas de sangue e/ou outro material 
potencialmente infeccioso.

C. Após a lavagem das mãos, elas devem ser bem secas com uma toalha descartável. Vale 
ressaltar que os organismos são transferidos em números muito maiores em mãos 
molhadas do que secas.

D. Lenços impregnados de antimicrobianos (isto é, lenços umedecidos) podem ser considerados 
uma alternativa aceitável à lavagem das mãos.

6. Todas as afirmações a seguir relacionadas à lavagem antisséptica das mãos estão 
corretas, EXCETO qual?
A. A iodopovidona, em formulações de 5 a 10%, é considerada segura e eficaz para uso na 

lavagem antisséptica das mãos.
B. A lavagem antisséptica das mãos remove ou destrói micro-organismos transitórios e reduz a 

flora residente das mãos.
C. A lavagem antisséptica das mãos é uma alternativa aceitável à lavagem das mãos quando 

elas estão visivelmente sujas. Caso contrário, recomenda-se uma higienização das mãos à 
base de álcool.

D. O uso de lenços impregnados de antimicrobianos (isto é, lenços umedecidos) é uma 
alternativa aceitável à lavagem antisséptica das mãos.

7. Todas as afirmações a seguir relacionadas à higienização antisséptica das mãos estão 
corretas, EXCETO qual?
A. A higienização antisséptica das mãos é definida como a aplicação de um agente antisséptico 

sem água (isto é, etanol, 60-95%, expresso como porcentagem por volume) às mãos.
B. A higienização antisséptica das mãos remove ou destrói micro-organismos transitórios e 

reduz a flora residente.
C. A higienização antisséptica das mãos é mais eficaz do que a lavagem das mãos ou uma 

lavagem antisséptica das mãos, e é o método preferido para a higiene rotineira das mãos 
quando elas estão visivelmente sujas.

D. O uso simultâneo de um higienizador de mãos à base de álcool e um sabão antimicrobiano à 
base de iodóforo é contraindicado.

8. Todas as afirmações a seguir relacionadas à antissepsia cirúrgica das mãos estão 
corretas, EXCETO qual?
A. A realização de antissepsia cirúrgica das mãos, esfregando as mãos/os antebraços com uma 

escova por 10 minutos, pode danificar a pele e resultar em aumento da liberação de micro-
organismos.

B. Esfregar as mãos/os antebraços com uma escova ou uma esponja por 2 a 3 minutos reduz a 
contagem microbiana para níveis aceitáveis.

C. A antissepsia cirúrgica das mãos é definida como a realização de uma antissepsia 
cirúrgica das mãos em dois estágios, ou uma lavagem antisséptica cirúrgica das mãos com 
iodopovidona.

D. Em uma antissepsia cirúrgica das mãos em dois estágios, é preferida uma higienização 
antisséptica das mãos com uma formulação à base de álcool contendo 0,5% a 1% de 
gluconato de clorexidina.
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9. Todas as considerações a seguir são importantes na compra de produtos para higiene 
das mãos, EXCETO qual?
A. O principal fator que influencia a seleção de produtos deve ser o custo.
B. A confiabilidade geral do sistema dispensador.
C. A confiabilidade funcional para fornecer um volume apropriado do produto.
D. Para formulações à base de álcool, confirme se o recipiente é resistente a chamas.

10. Todas as instruções a seguir estão corretas com relação à seleção e/ou ao manuseio de 
sabões comuns (não antimicrobianos) ou antimicrobianos, ou um higienizador de mãos 
à base de álcool, EXCETO qual?
A. Solicite informações aos fabricantes sobre quaisquer interações conhecidas entre os 

produtos para higiene das mãos, os produtos para cuidados com a pele e o tipo de luvas 
usadas na instalação.

B. Os produtos para cuidados com as mãos devem ser armazenados em dispensadores 
fechados ou reutilizáveis.

C. Para minimizar o risco de contaminação do produto, sempre “complete” os dispensadores 
de sabão parcialmente vazios ao final de cada dia.

D. Para maximizar a aceitação dos produtos para higiene das mãos, solicite informações ao 
profissional de saúde sobre fragrância (cheiro), consistência (“sensação”), tolerância da pele 
e cor.

11. Todas as afirmações a seguir relacionadas à dermatite de contato irritativa (DCI) estão 
corretas, EXCETO qual?
A. A DCI é a reação mais comum associada ao uso frequente e repetido de produtos para 

higiene das mãos.
B. O DCI é uma dermatite imunologicamente mediada.
C. A DCI é caracterizada por secura, coceira ou queimação. A pele pode parecer “áspera”, 

além de eritematosa, escamosa ou fissurada.
D. Os sinais e sintomas da DCI são semelhantes aos associados à dermatite de contato 

alérgica (DCA), que pode ser descartada pelo teste de alergia.

12. Todas as afirmações a seguir relacionadas à DCI estão corretas, EXCETO qual?
A. Os fatores que contribuem para a DCI incluem o uso de água quente, a escovação, a 

qualidade das toalhas de papel usadas, o uso e a remoção de luvas e a baixa umidade 
relativa (meses de inverno).

B. A DCI é mais comumente relatada com iodóforos.
C. Higienizadores de mãos à base de álcool são os antissépticos mais seguros disponíveis e o 

etanol geralmente é menos irritante do que o isopropanol.
D. Para minimizar a probabilidade de DCI, é altamente recomendável lavar as mãos com água 

e sabão após cada uso de higienizador de mãos à base de álcool.

13. Todas as afirmações a seguir relacionadas à dermatite de contato alérgica (DCA) estão 
corretas, EXCETO qual?
A. A DCA é uma reação de hipersensibilidade tardia mediada por células T (Gell e Coombs 

Tipo IV).
B. A DCA é causada principalmente por fragrâncias e conservantes; e menos comumente por 

emulsificantes encontrados em produtos para higiene das mãos.
C. A DCA com produtos à base de álcool é bastante comum, mas a DCA com iodóforos é rara.
D. A DCA geralmente começa como erupção cutânea, vermelhidão e coceira, que podem 

progredir para formação de bolhas na pele, podendo se espalhar para áreas intocadas 
pelo produto.
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14. O Institute for Healthcare Improvement, em seu Guia de Instruções: Melhorando a 
higiene das mãos (em tradução livre) recomenda uma abordagem multidimensional, 
por exemplo, introdução de higienizador de mãos à base de álcool e iniciativas 
educacionais e comportamentais, para melhorar a conformidade com as diretrizes de 
higiene das mãos.
A. Verdadeiro
B. Falso

15. Qual das seguintes afirmações está correta em relação ao Resumo das práticas de 
prevenção de infecções em ambientes odontológicos: Expectativas básicas para 
cuidados seguros (em tradução livre), publicado pelo CDC em 2016?
A. O resumo inclui um Apêndice como lista de verificação de prevenção de infecções para 

ambientes odontológicos.
B. A Seção I.5, Higiene das Mãos, fornece uma ferramenta para monitorar a conformidade 

institucional com as medidas administrativas.
C. A Seção II.1, A Higiene das Mãos é Praticada Corretamente, é uma ferramenta de avaliação 

para monitorar a conformidade por observação direta do profissional de saúde bucal.
D. Todas as anteriores.
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