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1. Histórico do documento

Data Rev. Descrição do motivo da alteração 

20/03/2020 1.0 Versão Inicial 

25/03/2020 1.1 Correção do nome do coronavírus para SARS-Cov-2, inclusão das definições de 

SARS-Cov-2 e COVID-19. 

2. Objetivo e campo de aplicação
Este procedimento proporciona recomendações sobre a higienização das mãos de forma a reduzir o risco
de contaminação pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

3. Definições
SARS-CoV-2 é o nome do novo vírus e significa Severe Respiratory Acute Syndrome (Síndrome Respiratória
Aguda Grave) – Coronavírus – 2.
COVID-19 refere-se á doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.
Lavagem – higiene das mãos com água e sabão (comum ou antimicrobiano). A única técnica adequada no
caso de as mãos estarem visivelmente sujas ou contaminadas com matéria orgânica (por exemplo,
visivelmente engorduradas). O procedimento deve ser realizado durante pelo menos 20 segundos.
Higiene com desinfetante – aplicação de um desinfetante de base alcoólica para fricção das mãos (a sua
utilização não necessita de água). O procedimento demora cerca de 20 segundos.
Sabão – Detergente que não contém agentes antimicrobianos, ou que contém concentrações muito baixas
de agentes antimicrobianos que apenas atuam como conservante do produto.
Sabão antimicrobiano – Detergente que contém um agente antissético numa concentração suficiente para
inativar e/ou reduzir temporariamente o crescimento de microrganismos.
Desinfetante – Preparação à base de álcool desenvolvida para aplicação nas mãos com o objetivo de inativar
e/ou temporariamente reduzir o crescimento de microrganismos.

4. Documento de referência/relacionados
Corona Disease 2019 (COVID-19), Clean & Desinfect, Centers for Disease Control and Prevention, documento
online, 6/03/2020.
Orientação 010/2020 da Direção Geral de Saúde de 16/03/2020
Circular Normativa n.º 13/DQS/SDS da Direção-Geral de Saúde de 14/06/2010

5. Materiais e produtos
 Água

 Sabão, sabonete, gel de mãos, ou etc.

 Toalhetes absorventes descartáveis
ou

 Solução ou gel desinfetante à base de álcool.

6. Procedimento de Higienização

Os colaboradores devem, pelo menos nas situações indicadas no procedimento Medidas Preventivas, privilegiar a 

lavagem das mãos com água e sabão, e sempre que as mãos se encontrem visivelmente sujas, seguindo a técnica que 

se descreve a seguir. 
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Na impossibilidade de utilizar água e sabão na higienização das mãos, os colaboradores podem proceder à desinfeção 

das mãos por fricção com um desinfetante, seguindo a técnica que se descreve mais adiante. NUNCA USAR APENAS 

fricção com desinfetante se as mãos estiverem visivelmente sujas. 
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HIGIENE DAS MÃOS COM DESINFETANTE 




