
GUIA DE PRODUTOS PARA A HIGIENE
E O CUIDADO DA PELE

ESPECIAL LARES DE TERCEIRA IDADE



Sabia que...?

Temos de 2 a 10 milhões

de bactérias entre as pontas

dos dedos e o cotovelo

80% de todas

as infeções

são transmitidas

pelas mãos

Ao lavar as mãos,

pode evitar 1 em cada 5

infeções respiratórias como

constipados ou gripe

Os germes podem

permanecer vivos

nas mãos durante
3 horas

2 - 10 
milhões 80% 1 em

cada5 3 
horas

Fonte: https://www.tchc.org/blog/2018/12/12/hand-hygiene-and-germ-facts/

SC JOHNSON PROFESSIONAL® 
LÍDER PARA UTILIZADORES PROFISSIONAIS DE

PRODUTOS PARA O CUIDADO DA PELE E DE
LIMPEZA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL DESDE
HÁ MAIS DE 130 ANOS. BEM-VINDO...

SC JOHNSON PROFESSIONAL®

A HIGIENE DAS MÃOS NOS LARES DE TERCEIRA IDADE

Uma boa higiene das mãos ajuda a proteger os idosos e os profissionais de saúde da transmissão de 
microrganismos, como bactérias e vírus.

As mãos podem parecer limpas mas os microrganismos invisíveis estão sempre presentes, alguns são 
prejudiciais, outros não. Eliminar os microrganismos é o fator mais importante para prevenir a 
transmissão para outras pessoas.

As mãos são a via principal para a propagação de germes na área de cuidados de saúde.

Manter as mãos limpas é uma das práticas mais importantes para a prevenção e controlo de infeções.



Ao medir a

temperatura

Quando é que as mãos podem ficar contaminadas? 

As mãos podem ficar contaminadas após muitos tipos 
de procedimentos e até mesmo atividades
aparentemente "limpas"

Os micróbios podem sobreviver nas mãos, às vezes por horas, se as mãos não forem limpas.
As mãos contaminadas podem ser um veículo para a disseminação de micróbios.

Fonte: www.who.int/gpsc/tools/faqs/evidence_hand_hygiene/en/

Conforme define a OMS, os "Momentos para a higiene das mãos" salientam os momentos-chave em
que os profissionais dos cuidados de saúde devem efetuar a higiene das mãos.1  

Momentos para a higiene das mãos

A Organização Mundial da Saúde reconheceu que:

A higiene das mãos é a principal medida
para reduzir infeções.2  

As infeções causam doenças graves, 
hospitalizações prolongadas, invalidez e morte.2  

Os cuidados com higiene são cuidados com
maior segurança.2

1 https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/hand-
hygiene/posters/your-moments-for-hand-hygiene-residential-care.pdf?sfvrsn=110316cf_6

2 https://www.who.int/news/item/13-10-2005-launch-of-the-global-patient-safety-challenge-clean-care-is-safer-care

Ao ajudar

um residente

Ao medir a

pressão arterial
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Segurar a mão
de um residente

Tocar no hombro

Ajudar um residente
a mexer-se

Medir a pressão arterial
de um residente

Fazer umFazer fisioterapia
exame físico

1: ANTES DO CONTACTO 
COM O RESIDENTE 1

Alguns exemplos:

Curativos em
feridas abertas

Inserção do
cateter

Colheita de sangue
para análise

Administração 
de fármacos por 
via intravenosa

 
2: ANTES DE UM 
PROCEDIMENTO ASSÉPTICO1

Alguns exemplos:

Tocar um residente Ajudar um
residente a mexer-se

Apoio durante
as refeições

Fazer um
exame físico

4: APÓS O CONTACTO 
COM O RESIDENTE 1

Alguns exemplos:

Ajudar a
tomar banho

Exposição a
membranas mucosas

Apoio na casa
de banho

Limpeza de
fluidos corporais

Mudança de pensos
ou curativos

3: APÓS RISCO DE EXPOSIÇÃO
A FLUIDOS CORPORAIS 1

Alguns exemplos:



Porque é importante manter a pele em boas condições?

Pele seca Pele muito seca

CÉLULAS
DA PELE

LÍPIDOS DA
MEMBRANA

CONTAMINANTES FÍSICOS 

E MICRORGANISMOS

CONTAMINANTES FÍSICOS 

E MICRORGANISMOS

Pele saudável

DERMATITE DE CONTACTO IRRITATIVA (DCI) DERMATITE DE CONTACTO ALÉRGICA (DCA)

Dermatite ocupacional

Dois tipos principais:

••

 

Causada por uma reação alérgica a algo que entra
em contacto com a pele

•

 

Uma vez que a pele é sensibilizada pela substância,
a dermatite de contacto alérgica pode ocorrer

Causada por produtos que ressecam e danificam
a pele

Se a pele estiver em mau estado, o resultado provável será:

• Níveis reduzidos de cumprimento da higiene das mãos

• Risco de propagação de microrganismos nocivos

• Danos aos profissionais de cuidados de saúde

É importante manter a pele em boas condições para evitar problemas de pele como a dermatite.

novamente



PODE SURGIR APÓS SUCESSIVOS...

• Contacto com produtos químicos de limpeza

e esterilizadores

• Limpeza excessiva das mãos, especialmente

quando efetuada incorretamente

• Falha em secar completamente as mãos

depois de as lavar

Dermatite de contacto
irritativa (DCI)

FATORES DE RISCO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE UMA

ALERGIA:

• Exposição ao látex

• Fatores adicionais de stress da

pele (químicos e físicos)

•

 

Estado da pele nesse momento

•

 

Predisposição genética

Dermatite de contacto
alérgica (DCA) 

Uma reação alérgica pode ser
causada pela exposição a uma
substância sensibilizante.

Um alérgeno é qualquer substância
que faz com que o sistema imunitário
do corpo reaja em demasia produzindo
anticorpos contra a mesma.



Os 3 elementos para as melhores práticas
de higiene das mãos

1) LIMPEZA

As mãos são a principal via em que ocorre a infeção cruzada. A lavagem 
das mãos é um método importante para ajudar a reduzir o risco de 
transmissão de microrganismos sendo um passo fundamental das boas 
práticas de higiene das mãos.

Clear Foam PURE
• Espuma suave sem

perfume nem corantes

•

 

Indicado para áreas de lavabos

em cuidados de saúde

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

CLR1L Recarga 1L Recarga 1L6 WRM1LDSSTH

CLR12TF Recarga 1,2L Recarga 1,2L3 TF2WHI / TF2CHR

IE/030/003

5
7
6

1

OxyBac ®  FOAM Wash
• Espuma bactericida para a lavagem 

 das mãos com Peróxido de 
 Hidrogénio Acelerado

•
 
Bactericida - Viricida - Leveduricida

•

 

Sem perfume nem corantes

•

 

Nº de Registo AEMPS: 1072-DES

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

OXY1L 6 ANT1LDSSTH

OXY12LTF 3 TF2WHI / TF2CHR

powered by

Porque os sabonetes em espuma são melhores que os sabonetes em loção?

Um estudo independente demonstrou que os sabonetes em 

espuma da Deb Skin Care requerem 36% menos produto para 

uma lavagem de mãos eficaz em comparação com os sabonetes 

em loção/líquidos tradicionais. Este estudo também revela que 

o uso de sabonete em espuma em vez de sabonete em 

loção/líquido tradicional reduz: 

• o consumo de água até 45 %

• o consumo do produto e os resíduos químicos

• a energia necessária para aquecer a água do lavabo

• os resíduos de embalagens

*Estudo realizado no Reino Unido em 2009



Stokolan® Classic
• Creme condicionador

para a pele enriquecido

•
 

Pele seca e danificada

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

SCL100ML 12

SCL1L 6 RES1LDSSTH

5
5

11

Stokolan® Hand & Body
• Creme condicionador da pele

•
 

Indicado para o uso em
cuidados de saúde, escritórios
e instalações públicas

•
 

Pele normal

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

SBL100ML Tubo 100 ml 12

SBL1L Recarga 1L

Tubo 100 ml

Recarga 1L 6 RES1LDSSTH

5
5

0
8

®InstantFOAM  Complete
• Espuma à base de álcool de 

ação instantânea

• Elimina 99,999% dos germes

• Clinicamente comprovado,

respeita a pele

• Nº de Registo AEMPS: 878-DES

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

IFC400MLSTH Frasco 400 ml 12

IFC1LSTH Recarga 1L 6 SAN1LDSSTH / IFS1LDSSTH

IFC1LTFSTH 1L Autómatico 3 IFSTF2STH

6
3
8

2

InstantGEL Complete
• Gel à base de álcool de

ação instantânea

• Elimina 99,999% dos germes

•
 

Clinicamente comprovado,
respeita a pele

• Nº de Registo AEMPS: 948-DES

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

ISG1L Recarga 1L 6 SAN1LDSSTH

2) DESINFEÇÃO

Em ambientes de cuidados de saúde os desinfetantes para as mãos à base 
de álcool são os biocidas ativos preferidos para a desinfeção da pele sem 
necessidade de enxaguamento. Nos sistemas de saúde europeus 
recomenda-se que os desinfetantes das mãos à base de álcool cumpram 
com a norma europeia EN1500.

3) HIDRATAÇÃO

O uso de cremes hidratantes é um elemento importante das boas 
práticas de cuidados com a pele. Os cremes hidratantes para a pele 
ajudam a mantê-la saudável, mantendo-a macia e elástica evitando
o ressecamento.



SC Johnson Professional S.L.
Parque Empresarial Vía Norte

C/ Quintanavides 17, 
Edificio 3 - 4ª Planta 28050 Madrid

Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proPT@scj.com

www.scjp.com


