
 

Campanha de Higienização das Mãos 

no São Cristóvão Saúde 

 
Visando conscientizar sobre a importância de manter as mãos sempre limpas e 

higienizadas para prevenir infecções e a disseminação de microrganismos que causam 

diversas patologias, o São Cristóvão Saúde, na semana de 03 a 07 de maio, realizou a 

Campanha de Higienização das Mãos. 

 

A ação, coordenada pelo CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, veio de 

encontro com o Dia Mundial de Higienização das Mãos, celebrado em 05 de maio. Na 

oportunidade, a Instituição destinou a campanha, especialmente, aos profissionais da 

saúde, a fim de enfatizar a forma correta de higienizar as mãos, com o objetivo de 

manter a saúde e proteção dos pacientes internados nas instalações do Hospital e 

Maternidade São Cristóvão.  
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O Grupo aproveitou a ocasião para homenagear, de forma motivacional, os profissionais 

da linha de frente, através de montagens de fotos das equipes multidisciplinares, 

composta pelas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia 

e Higiene e Limpeza, com fotos dos grupos de trabalho inseridos em molduras 

padronizadas da campanha  com a mensagem "Nós apoiamos a campanha que salva 

vidas. Higienize suas mãos". Os cartazes foram impressos e entregues pelo CCIH, além do 

formato digital divulgado na intranet. 

  

As redes sociais do São Cristóvão Saúde 

também foram canais expressivos para 

difundir a campanha, abordando todos os 

públicos sobre como manter a higienização 

adequada das mãos, principalmente com o 

cenário enfrentado mundialmente, por 

conta da proliferação do novo coronavírus. 

O post explanou que higienizar as mãos, 

mais do que um ato de cuidado, é um ato 

de amor com todos. Por isso, devemos 

sempre respeitar o passo a passo da 

higienização das mãos, lavando as mãos ao 

chegar em casa ou no trabalho, antes das 

refeições e depois de utilizar o banheiro, 

esfregando, inclusive, os pulsos e entre os dedos, além do uso de álcool gel sempre que 

possível. 

 

“Entendemos que é o momento de intensificar os cuidados e redobrar as informações e 

incentivos para esta ação que pode salvar vidas. Por isso, lembre-se: mãos limpas, 



paciente seguro!”, reforça o Infectologista do Grupo São  Cristóvão Saúde, Dr. Jorge 

Garcia Paez.  

 

Salve Vidas. Higienize suas mãos! 

 

Confira as fotos das equipes multidisciplinares na Campanha de Higienização 

das Mãos 

 

 

 

https://www.saocristovao.com.br/maoslimpas2021/

