
 
Concurso de melhor 

campanha de higiene de 
mãos para a  prevenção 

da sepse/2018 
 



 Em comemoração ao dia mundial de Higiene de Mãos 
promovida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
comemorada todos os anos no dia 5 de maio a Divisão de 
Infecção Hospitalar do Centro de Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo ,em parceria com 
o ILAS (Instituto Latino americano da Sepse), APECIH 
(Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção 
Relacionada à Assistência à Saúde ) e SPI (Sociedade Paulista 
de Infectologia) promoveu o concurso para escolha da melhor 
campanha de higienização das mãos para prevenção da sepse. 

5 de Maio 
Salve vidas 
Higienize suas mãos 



�� • Hospital Adventista de São Paulo  

• �Hospital e Maternidade Dr. Christóvão da Gama 

• �Hospital Emílio Ribas II 

• Hospital Estadual Sumaré 

• �Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa 

• �Hospital Iamada de Presidente Prudente 

• �Hospital Leforte 

• �Hospital Municipal do Campo Limpo 

 



• Hospital Paulistano 

• Hospital Regional de Presidente Prudente 

• �Hospital Sepaco 

• �Hospital Vera Cruz 

• Hospital Vitória 

• �Instituto de Reabilitação do HC FMUSP 

• �NEXT Hospital Butantã 



Melhor campanha 

  
Acesse o vídeo da campanha: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sBjugW_pAAo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sBjugW_pAAo
https://www.youtube.com/watch?v=sBjugW_pAAo






2ª melhor campanha 

Acesse o vídeo da campanha: 
 

https://drive.google.com/a/hospitalveracruz.
com.br/file/d/1fgnq0KOI5xwN1HXQP5xMAh
YE1CJ87nLO/view?usp=drive_web 
 

https://drive.google.com/a/hospitalveracruz.com.br/file/d/1fgnq0KOI5xwN1HXQP5xMAhYE1CJ87nLO/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/hospitalveracruz.com.br/file/d/1fgnq0KOI5xwN1HXQP5xMAhYE1CJ87nLO/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/hospitalveracruz.com.br/file/d/1fgnq0KOI5xwN1HXQP5xMAhYE1CJ87nLO/view?usp=drive_web








 Coordenação do Projeto Estadual “Mãos limpas são mãos mais 

seguras” 

 Denise Brandão de Assis 

 Divisão de infecção hospitalar/CVE/CCD/SES-SP 

 Denise Brandão de Assis 

 Geraldine Madalosso 

 Mirian Gallo 

 Vânia Lúcia de Melo 

 Yara Y. Yassuda 

Apoio administrativo:  Maria Helena Soares 
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