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Anexo I

Importância da Higiene

 

Você sabe o que é higiene?

Higiene é o conjunto de medidas que tomamos para eliminar a sujeira, que pode causar  doenças 
infecciosas. As técnicas de higienização envolvem a soma da limpeza (onde retiramos a sujeira visível) 
mais a sanitização, que é a redução dos micróbios.
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Mas o que são micróbios ou microrganismos? 

São seres vivos impossíveis de serem observados a olho nu (só podem ser vistos através de 
microscópios), e podem ser classificados em fungos, protozoários, vírus e bactérias.

Po dem ser encontrados em grandes quantidades, por toda parte: nos seres humanos, na água, no 
solo e até no ar, podendo causar gripes, infecções, diarreias e verminoses. Naturalmente os alimentos 
possuem micróbios, mas as bactérias, que são os causadores mais comuns de problemas de saúde, 
ao se alimentarem, se reproduzem no alimento, aumentando sua quantidade rapidamente e algumas até 
produzindo substâncias tóxicas.

Você sabe quais são os principais transmissores destes micróbios?

 O principal transmissor de micróbios são nossas mãos! Portanto a lavagem correta e constante 
das mãos pode evitar o aparecimento destas doenças, entre elas as Doenças Transmitidas por Alimentos 
(DTA), que são as intoxicações, infecções e toxinfecções alimentares.

 As intoxicações transmitidas por alimentos são causadas pelas bactérias, que causam vômito, 
dor de barriga, febre e diarreia. Muitas pessoas não percebem que o alimento estava contaminado, 
porque a maioria das bactérias não estraga o alimento, ou seja, ele continua com uma aparência e cheiro 
normal.

 Você já deve ter visto na televisão alguma matéria sobre surtos de intoxicações alimentares, 
portanto sabe que a situação pode levar várias pessoas a serem hospitalizadas e existe inclusive o risco 
de morte. Como profissionais da área da alimentação e higienização, vocês são responsáveis pela saúde 
de muitas pessoas, portanto, todo cuidado é pouco!

 Para que isto não aconteça, é FUNDAMENTAL fazer a boa higienização das mãos, dos alimentos 
e do ambiente, evitando que as bactérias permaneçam e se multipliquem no alimento.

 Outros cuidados com a higiene pessoal são: tomar banho todos os dias, manter as unhas limpas, 
bem curtas e sem esmalte, escovar sempre os dentes, usar desodorante sem perfume, manter uniformes 
limpos, usar sapatos fechados. Também não usar anéis, aliança, relógio, brincos, colares e pulseiras e 
manter os cabelos limpos e totalmente cobertos com rede ou touca.

 É sempre bom lembrar que medidas simples, como lavar as mãos, conservar os alimentos em 
temperaturas adequadas e o cozimento correto evitam a contaminação dos alimentos.
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Lavagem das Mãos

Você sabe quando é necessário lavar as mãos? Somente ao chegar no trabalho e usar o 
banheiro? Sim! Estes são momentos fundamentais, mas são indicados vários outros momentos. 

Confira a seguir quando é necessário, pensando se tem tido estes cuidados no seu dia a dia 
de trabalho:
                 

• Ao chegar e ao sair do trabalho.

• Antes de preparar os alimentos.

• Após usar o banheiro.

• Após mexer com lixos e restos alimentares.

• Após manusear dinheiro e outros objetos sujos.

• Após assoar o nariz ou espirrar.

• Antes e após as refeições.

• Após fumar.

• Toda vez que mudar de atividade – exemplos:

 - Estava lavando saladas e vai mexer com alimentos prontos – é mudança de atividade.

 - Estava fazendo limpeza do chão e vai picar legumes – também é necessário – mesmo 
estando fazendo limpeza, pode permanecer resíduos químicos dos produtos, e até 
mesmo alguma contaminação do chão. 
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   Como lavar as mãos corretamente? 

Para garantir que toda a mão seja lavada, é importante seguir alguns passos, descritos a 
seguir: 

 

1. Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostá-las na pia;

2. Aplique o sabonete para cobrir toda a superfície das mãos, friccionando as palmas entre si;

3. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso e a mão esquerda (e vice versa), entrelaçando 
os dedos;

4. Entrelace os dedos palma com palma e friccione os espaços interdigitais;

5. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, 
com movimentos de vai e vem;

6. Esfregue o polegar direito com auxilio da palma da mão esquerda (e vice versa), utilizando 
movimento circular;

7. Esfregue em movimentos circulares as polpas digitais e as unhas para frente e para trás de 
uma mão na palma da outra;

8. Esfregue o punho esquerdo com auxilio da palma da mão direita (e vice versa), utilizando 
movimento circular;

9. Enxague as mãos com água, retirando resíduos de sabonete;

10. Seque as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos.

11. Utilize o papel toalha para fechar a torneira, se esta não for automática;

12. Agora suas mãos estão limpas e seguras.

• Se tiver disponível álcool 70%, passe-o nas mãos e antebraço e deixe secar 
naturalmente.

• Se a lavagem das mãos for feita no banheiro, abrir e fechar a porta com o papel 
toalha;

• O procedimento deve durar em torno de 40 a 60 segundos;

• Antes de iniciar a lavagem, retirar todo tipo de adorno (relógio, pulseira, anel, 
aliança), não recolocando enquanto estiver em atividade.

 
Importante: Todos os passos da lavagem de mãos estão no Cartaz Lavagem de 
Mãos. A recomendação é afixá-lo nos lavatórios de mãos, para que rotineiramente 
seja consultado. 

Observe cada passo e procure repeti-lo sempre que lavar suas mãos.

Ressaltamos que no início deste ano as escolas receberão os cartazes impressos, 
bem como outros materiais, para afixar nos lavatórios das cozinhas escolares.
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Observações:

 
• As luvas de borracha devem ser usadas para proteção das mãos e punhos do funcionário quando 

forem utilizados produtos de limpeza. Não devem ser usadas para manipular alimentos.

• As luvas descartáveis devem ser utilizadas no momento da distribuição dos alimentos ou quando 
não for possível realizar o procedimento de lavagem de mãos.

• As luvas cirúrgicas não devem ser utilizadas de forma alguma para manipulação de alimentos.
 
 Observação: as ilustrações e o cartaz foram elaborados pelo multimeios - constam do 
manual de Boas praticas de manipulação de alimentos. 
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