
ANO 8 | Nº 14 | JANEIRO DE 2019

GALO PADEIRO: A MELHOR 
PADARIA DO RECIFE   

PÁG 10

HOSPITALMED 2018: CONFIRA A 
NOSSA PARTICIPAÇÃO  

PÁG 22

Consultorias trabalham com o objetivo de garantir um 
alimento mais seguro aos consumidores

SEGURANÇA DOS 
ALIMENTOS 



N
E

S
TA

 E
D

IÇ
Ã

O
N

E
S

TA
 E

D
IÇ

Ã
O

EXPEDIENTE
Set Sistemas e Produtos Técnicos Ltda. – Soluções em higiene profi ssional | Rua Professor Agamenon Magalhães, 
360 – Vila Popular – Olinda/PE | CEP: 53.230-010| Pabx: (81) 2126.2266 | Filial: Avenida Santa Paula, 138 - 
Quadra  B - Lote 07 - Renascer - Cabedelo/PB | Telefone: (83) 3241.7888 (83) 3241.5777 | www.setsistemas.
com.br | Twitter: @setsistemas | Facebook: facebook.com/setsistemas | Textos: Bruno Souto Maior/Combogó 
Comunicação e Estratégia | Projeto Gráfi co: Mônica Jácome | Diagramação: João Paulo Angelim/Combogó 
Comunicação e Estratégia | Edição: Kássia Alcântara/Combogó Comunicação e Estratégia | Revisão: Adriana 
Reis | Impressão: Provisual Gráfi ca | Tiragem: mil exemplares

DICA DO SUPERSET

ACONTECEU

BEM-ESTAR

4

4-7

8

Higienização em áreas críticas ou contaminadas

Cross Fit: Modalidade esportiva que a cada dia vem 
adquirindo milhares de adeptos

TURISMO

SAÚDE

SAÚDE

16-17

20-21

24

Conhecida como a Cidade do Sol, Capital do Rio Grande do 
Norte reúne natureza preservada e praias paradisíacas

Laboratório Hemato completa 20 anos de atividades

Hospital Armindo Moura: uma referência em atendimento

CAPA12-15
Segurança dos alimentos: consultoria especializada é 
um grande aliado para os empreendimentos no ramo da 
gastronomia

ENTRENTENIMENTO18-19
Wanted Pub chega a Natal

EVENTOS22-23
HOSPITALMED 2018

VITRINE

ARTIGO

25

26
Lançamentos do mercado de higienização

A importância da higienização das mãos na redução de 
infecções em serviços de saúde 

ESSE É DE CASA9
“Nunca imaginei que fosse me dar tão bem na Set Sistemas”

GASTRONOMIA10-11
Galo Padeiro traz o conceito de padaria artesanal com produtos 
de qualidade e bom atendimento



E
D

IT
O

R
IA

L
UMA EDIÇÃO ESPECIAL PARA VOCÊ

Di
eg

o 
Nó

br
eg

a 

Caros leitores,

A primeira edição de 2019 chega de uma forma bastante especial, 
pois é o momento de agradecer muito a Deus e a cada um dos 
nossos clientes, fornecedores e colaboradores que diariamente se 
juntam a nossa empresa e acreditam em nosso modelo de trabalho 
e de gestão. O ano de 2018 foi muito desafi ador, mas conseguimos 
superá-lo com muita força e dedicação e o resultado foi bem 
acima do esperado. Tínhamos como lema “Fazer Mais e Melhor” e 
conseguimos! Agora é o momento de acelerar e ir mais longe!

Entramos no oitavo ano dessa nossa ferramenta de comunicação e interação com o mercado 
e a edição número 14 vem cheia de novidades para todos vocês. A dica do Superset sugere a 
indicação do equipamento BIO Blik da TTS para higienização de áreas críticas e semi críticas 
em ambientes com alto risco de contaminação. Em ACONTECEU, várias ações e treinamentos 
que foram realizados por nossa equipe no mercado. Isso é o nosso compromisso diário 
com os clientes que acreditam em nossa fi losofi a. Em BEM ESTAR, esclarecemos um pouco 
sobre o Cross Fit, uma modalidade esportiva que a cada dia vem adquirindo novos adeptos. 
Na reportagem sobre ESSE É DA CASA, contamos para vocês um pouco da vida de Erivaldo 
de Souza, nosso técnico que, diariamente, trabalha de forma responsável no campo. Em 
GASTRONOMIA, apresentamos o GALO PADEIRO, eleito pela VEJA como a melhor padaria da 
capital pernambucana por dois anos consecutivos.

Na nossa matéria de capa, reforçamos a importância da segurança dos alimentos e como 
a contratação de profi ssionais capacitados podem ajudar nesse processo. Na reportagem 
sobre TURISMO, falamos um pouco sobre a cidade de Natal! Vocês receberão muitas dicas de 
viagem! Continuando em Natal, apresentamos o Wanted PUB, que chegou na capital potiguar 
para agitar a noite daquela cidade. No setor de saúde, destacamos os 20 anos do Laboratório 
Hemato, referência em João Pessoa. Em outubro participamos da HospitalMed, maior feira da 
área de saúde da região Norte/Nordeste do Brasil. Ainda tratando sobre o mercado de saúde, 
destacamos o excelente trabalho do Hospital Armindo Moura, que fi ca localizado na cidade de 
Moreno, região metropolitana do Recife. Na VITRINE, três produtos para serem conhecidos mais 
de perto e fi nalizando nossa edição, nosso artigo trata da importância da higienização das mãos 
na redução de infecções em serviços de saúde. 

Desejamos um maravilhoso ano e que, juntos, possamos cada dia ir mais longe! 

Forte Abraço!

Alexandre Reis 
Diretor Comercial



Existe algum equipamento 
indicado para fazer 
higienização em áreas críticas 
ou contaminadas?
Sim, claro! A TTS, parceira no segmento de 
utensílios, possui uma ferramenta revolucionária 
para a higienização e desinfecção de pisos para 
todos os ambientes, especialmente para aqueles 
com alto risco de contaminação. O Aplicador Bio 
Blik possui reservatório transparente, graduado, 
hermético e fácil de ser retirado e possui várias 
opções de tampas coloridas com capacidade de 
650ml ou 1 litro. A higienização pode ser feita 
pela retrodesinfectora. Reservatório com tampa 
hermética que protege o conteúdo (produto químico) 
em contato com o ar. O plástico foi desenvolvido 
para aceitar qualquer tipo de produto químico e 
o acionamento do produto é feito com a pressão 
sobre o botão que permite a distribuição do líquido 
contínuo ou parcialmente, conforme a necessidade. 
Também possui borrachas de vedação que isolam 
a solução química do aparelho, o que garante 
segurança sobre o risco de contaminação.

DI
CA

 D
O 

SU
PE

RS
ET

 

4

4-7

AC
ON

TE
CE

U

Treinando 
nossos 

clientes 

Capacitar nossos clientes faz parte do nosso trabalho e adoramos fazer isso! Nas fotos, a consultora Flávia Barbosa 
(acima e à direita) passa orientações para as equipes dos restaurantes Bonaparte e Parraxaxá.  Já o consultor 
Gustavo Diniz (esquerda) esteve com o pessoal da Dmap Terceirização mostrando os benefícios do produto Oxivir 
na Oncoclínica. E Bruna Gonçalves (centro) contou com a ajuda da nutricionista Larissa Monteiro para implantar os 
produtos Kimberly-Clark e Diversey na Dani Moris Doces Artesanais.



Na Kimberly-Clark 

Pão de Padaria 

Visita do nosso diretor Ale-
xandre Reis na Kimberly-
-Clark, em São Paulo, onde 
foi recepcionado por Ana 
Bogus e Leandro Nery. 

Nossa equipe prestigiou Silvio Romero, que 
inaugurou mais uma unidade da sua Pão de 
Padaria, desta vez no bairro do Espinheiro, 
Zona Norte do Recife.

Visita ao TiTiTi

Fibra aprovada 

Nosso diretor Alexandre 
em visita no Hotel TiTiTi, 
nosso parceiro de longa 
data. Agradecemos a José 
Luís, Maria e Jorge pela 
receptividade.

Nova fibra hexagonal, da 3M, sendo 
aprovada em cliente do consultor 
Cleber Marques, na Paraíba.

Hotelaria e Saúde

Hospital Português

Mais dois flagras da nossa equipe em campo, treinando clientes. À esquerda, o consultor Ítalo Tasso com a equipe do WA Hotel, em 
Caruaru. À direita, Cleber Marques no Hospital Memorial São Francisco, em João Pessoa. 

O gerente da Diversey, Matheus Corrêa, e 
Alexandre Reis (Set) em visita ao Hospital 
Português, onde foram recepcionados por 
Carla Guerra.

24 anos

Equipotel 

No mês de setembro comemoramos 24 anos. E como 
não poderia deixar de ser reunimos a equipe da sede, em 
Olinda, para os parabéns renovando as energias para um 
ano de muito sucesso.  

A Set Sistemas também marcou presença na feira 
Equipotel, que aconteceu em São Paulo. Na foto, Ale-
xandre recebendo Carlos Melo, um dos nossos prin-
cipais clientes, no stand da Alliance. 
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Em São Paulo 

Equipe não pára! 

Os últimos meses foram de muito aprendizado também 
para a nossa equipe. Paulo de Tarso (abaixo), supervisor da 
unidade na Paraíba, participou de um workshop que reuniu 
a rede de distribuidores da TTS e conheceu as novidades 
da área de equipamentos. Já Breno França e Adiel Filho 
representaram a Set Sistemas no encontro promovido pela 
Diversey. Na foto, nossos consultores com os executivos 
Davi Tod e Matheus Corrêa, no último dia da capacitação. 

Nosso consultor Everton Monteiro (esquerda) esteve com a equipe da Uninefron, de Boa Viagem, que é liderada por 
Natália, Coordenadora de Hotelaria. Já Ricardo Cardoso esteve no Hotel Transamérica (na foto com Lia, governanta, 
e Paulo, da Diversey) e no resort Nannai.

Abetedouro Fri Eloi 
A Set Sistemas atende vários 
segmentos de mercado. Na 
foto, flagra do consultor Breno 
França, de Campina Grande, 
com Samara, veterinária 
responsável pelo Abatedouro 
Fri Eloi, cliente que utiliza os 
produtos Diversey em todo o 
processo de higienização.

Clínica Santa Clara 
Nosso diretor Alexandre Reis e o consultor Bre-
no França estiveram em Campina Grande com 
Ayana Treichel, conhecendo de perto a amplia-
ção que a Clinica Santa Clara está realizando na 
cidade. Na outra foto, Breno durante capacitação 
sobre o Oxivir na clínica. 



Na estrada

Parceria que dá certo

Dia de conhecer um 
dos nossos principais 
clientes no Agreste 
Meridional de Per-
nambuco. Na foto, Mi-
chelle (Cemepp) com 
João Edson, nosso 
representante comer-
cial, e Alexandre (Set). 

Flagra do workshop idealizado pela consultoria Produz e que foi 
apoiado pela Set Sistemas. Na foto, Alexandre Reis (Set), entre 
Dayana e Andreza (Produz).

Distribuidores em SP 

Mercado

Nosso diretor comercial 
também esteve em São Paulo, 
onde participou da Reunião 
Nacional dos Distribuidores 
Autorizados Diversey. Na foto, 
Alexandre Reis com Matheus 
Corrêa, gerente nacional da 
companhia. 

O Recife foi sede do primeiro Encontro de Negócios do Setor 
de Limpeza Profissional do Nordeste. Na foto, Sérgio Fonseca 
(Tron), Paulo Perez (Presidente da Abralimp), Luciana Mapurunga 
(Diferencial Serviços) e Alexandre Reis (Set Sistemas).

Vendedores premiados 

Novo catálogo

Parabenizamos Everton e Maria Patrícia (esquerda) por 
vencerem a campanha Wypall HC University, promovida pela 
Kimberly-Clark. E também a dupla Cleber / Debora, da unidade 
da Paraíba, que venceu a campanha de vendas da 3M.

Nosso catálogo anual já está disponível na versão 
eletrônica. Solicite o seu a um dos nossos consultores e 
conheça todas as nossas linhas de produtos. 

Moteis
Também no Recife foi o MotelCast, idealizado pelo Guia 
de Moteis e sob o comando de Rodolfo Elsas, fundador. O 
tema foi Lavanderia e o nosso diretor Alexandre Reis foi 
um dos convidados para participar da mesa.
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Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar ou visto 
alguém praticando exercícios físicos de alta intensidade que 
combina levantamento de peso, ginástica e corrida. Pois é, o 
nome dessa prática esportiva é CrossFit, modalidade criada 
pelo americano Greg Glassman, nos anos 1990, e que a 
cada dia vem adquirindo milhares de adeptos no Brasil e 
no mundo. “O CrossFit é um esporte dinâmico que desafia 
o praticante em um ambiente de interação social”, destaca 
o professor e sócio-proprietário da academia recifense 
CrossFit Manguetown, Julio Romaguera.

De acordo com ele, o CrossFit explora 10 capacidades do 
corpo humano: resistência cardiorrespiratória, resistência 
muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coorde-
nação, agilidade, equilíbrio e precisão. “Consequentemente 
traz melhoria na composição corporal, como a redução do 
percentual de gordura, ganho de massa magra, redução de 
medidas e ajustes nas taxas sanguíneas”, explica. 

A prática, cujo objetivo principal é a manutenção da saúde 
e melhora do condicionamento físico, é recomendada para 
todos. O perfil do público que se interessa de primeira são 
pessoas que gostam de se exercitar, de superação, e que 
estão dispostas a mudanças e a aprender algo novo dia-
riamente. “Há também aqueles que não gostam de praticar 
atividade física, mas procuram um exercício para sair do 
sedentarismo e melhorar a saúde. E quando conhecem o 
CrossFit acabam gostando por não haver uma monotonia 
nos treinos e apresentar resultados significativos”, afirma 
o professor.

Foi o que aconteceu com a empresária Adriana Liberal, 22 
anos, que pratica a modalidade há três anos. Ela sempre foi 
daquelas que passou a vida tentando perder peso (mesmo 
sem ser gorda) e quando fez a primeira aula de CrossFit teve 
certeza de que o esporte ia lhe ajudar com o objetivo. “Ini-
cialmente o foco era somente ficar mais magra, mas com 
o tempo o CrossFit se tornou para mim um estilo de vida, 
onde um corpo mais bonito é consequência de um processo 
maravilhoso”, conta ela.

Romaguera diz que existem alguns cuidados necessários 
com a prática do CrossFit. “O aluno deve saber ouvir os pro-
fissionais, ter consciência do seu limite e paciência para não 
pular etapas. E por se tratar de exercícios de alta intensida-
de é necessário comer bem, por isso é muito indicado ter 
um acompanhamento nutricional”, orienta.

CROSS Modalidade esportiva a cada 
dia vem adquirindo milhares 
de adeptos

Julio Romaguera orienta aluno na 

academia CrossFit Manguetown

Adriane Liberal pratica a 

modalidade há três anos
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“Nunca 
imaginei que 
fosse me dar 

tão bem na 
Set Sistemas”
Muitas mudanças positivas aconteceram na vida de Erival-
do de Souza, 31 anos, depois que começou a trabalhar na 
Set Sistemas há dois anos e meio. A começar pela área 
profi ssional: antes ele atuava como encanador na Refi naria 
Abreu e Lima, no Complexo Industrial Portuário de Suape. 
“Foi tudo muito novo para mim. Trabalhar na área de cons-
trução e depois na de assistência técnica é totalmente dife-
rente, pois uma lida com a força e a outra a mente. Apesar 
da mudança radical, nunca imaginei que fosse me dar tão 
bem”, destaca ele. 

Erivaldo começou na Set Sistemas como auxiliar técnico 
nível 3, passou por algumas promoções e atualmente é téc-
nico 3. “Quando cheguei aqui meu supervisor entendeu que 
eu não sabia de nada da área de assistência técnica e me 
ensinou tudo. Só tenho a agradecer pelas oportunidades de 
crescimento profi ssional que tive. É tanto que ele saiu me 
classifi cando e na última promoção falou que eu deveria 

continuar sempre com a mesma dedicação pois iria longe 
dentro da empresa”, lembra orgulhoso.

Diante disso Erivaldo procura dar o melhor de si e no dia a 
dia se esforça para aprender mais e mais. “É muito gratifi -
cante ver que a gerência do setor e a diretoria geral reco-
nhecem meu trabalho. Sou muito grato por isso e procuro 
não errar dentro da empresa e muito menos no atendimen-
to aos clientes”, afi rma. O aprendizado constante na Set 
Sistemas é outro ponto que Erivaldo enxerga positivamente. 
“Gosto do que faço aqui pois sempre estamos aprendendo 
com as novidades da área e as máquinas novas que che-
gam. Nosso supervisor passa tudo para a equipe”, frisa. 

Assim que entrou na empresa, o técnico defi niu algumas 
metas para a sua vida e já atingiu a maioria. “Consegui 
construir a minha casa, comprar uma moto e no momento 
estou me organizando para comprar um carro até a meta-
de do ano que vem”, diz ele. Além disso pretende iniciar 
um curso técnico de eletrônica também em 2019. “Como 
aprendi a trabalhar com máquinas e gosto do ofício, será 
muito importante para mim aprimorar os conhecimentos 
com o curso”, explica.

Nas horas vagas, Erivaldo de Souza costuma jogar futebol 
com os amigos e ir ao cinema com a esposa, com quem 
é casado há 1 ano e 7 meses, para ver um bom fi lme de 
ação, seu gênero preferido. O mais recente que assistiu foi 
Vingadores, no cinema do Shopping Rio Mar. Ele a esposa 
também curtem ir à praia sempre que podem. A última que 
foram foi São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Per-
nambuco. O empenho e a força de vontade de Erivaldo são 
capazes de fazê-lo realizar todos os sonhos, sejam pessoais 
ou profi ssionais. 

Jã
o 

Vi
ce

nt
e



GA
ST

RO
NO

M
IA

10-11

padaria do Recife
A melhor
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Galo Padeiro traz o conceito 
de padaria artesanal com 
produtos de qualidade e 

bom atendimento



Qualquer transeunte que estiver passando pela Rua Capitão 
Lima, em direção à Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro,  
área central do Recife, consegue perceber facilmente entre o 
casario do local a imagem de um galo na fachada do imóvel de 
número 82. É ali onde está instalado o Galo Padeiro, eleito pela 
Revista Veja Recife como a melhor padaria da capital pernam-
bucana por dois anos consecutivos (2017 e 2018). 

Essencialmente, o estabelecimento comercial traz o conceito de 
uma padaria artesanal que preza pela qualidade dos produtos 
e bom atendimento. Os pães encontrados lá são fermentados 
de forma natural sem o uso de aditivos químicos que acelera o 
processo. “Fugimos do modelo de padaria mini mercado. Nossa 
ideia de padaria é a mesma de dois mil anos atrás: produzir e 
vender pão. Por isso sempre dizemos que o coração do Galo Pa-
deiro está na produção, não no salão ou nas prateleiras”, explica 
Luciana Lima, uma das proprietárias.

À disposição do público há cerca de 30 tipos de pão, a exemplo 
do camponês, ciabatta e o tradicional francês (chamado lá de 
brasileiro). Para dar a liga, o chef padeiro Javier Vara utiliza a ba-
nha de porco, no lugar da margarina. Entre as novidades da casa 
estão o pão de batata-doce com cravo, feito com farinha italiana, 
e o barenspitz, receita alemã com trigo vermelho, malte, centeio, 
aveia e mel, que são vendidos “no corte”, ou seja, em pedaços. 
No entanto, o grande hit da casa é o famoso croissant, que vem 
numa saborosa versão com recheio de creme de amêndoa. São 
vendidas em média 2.500 unidades do produto por mês. 

O Galo Padeiro também oferece um cardápio com refeições: 
sanduíches, saladas, lanches e cafés. Do menu de café da ma-
nhã, o destaque fi ca por conta dos ovos fritos no pão com bacon 
e molho aïoli e do sanduíche de queijo brie com presunto de Par-
ma. “Durante a semana, temos um almoço comercial com duas 
opções de pratos diferentes por dia, sempre acompanhados por 
um bom pão. No fi nal de semana, nosso cardápio funciona como 
opção para um bom brunch”, afi rma Luciana. 

A decoração da casa é outro elemento que merece a atenção do 
público. A começar pela rusticidade do ambiente, com as pare-

des de tijolos aparentes. Outro destaque é a prateleira que cobre 
uma das paredes do salão. Nela é possível visualizar alguns sa-
cos da farinha italiana Le 5 Stagioni (principal matéria-prima da 
maior parte dos pães) acomodados juntos de potes de geleias, 
pacotes de café e livros de receita. Vários quadros com alusão 
ao preparo dos pães completam o décor. O interior do Galo Pa-
deiro ainda comporta uma pequena venda com vinhos e cer-
vejas artesanais. “Somos muito honestos no que entregamos, 
nos produtos e no atendimento. Isso é percebido pelos nossos 
clientes. Eles sabem que sempre vão encontrar qualidade em 
nossa casa”, fi naliza Luciana Lima.

Serviço
Funcionamento: Segunda a sexta, das 7h às 19h

Sábado e domingo, das 8h às 19h
Feriados, das 8h às 18h

Rua Capitão Lima, 82 - Santo Amaro / Recife-PE
Telefone: (81) 3423-6094
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Segurança
DOS ALIMENTOS
Consultoria especializada é um grande aliado para os 
empreendimentos no ramo da gastronomia



P or determinação da Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), os estabelecimentos que produzem e co-
mercializam alimentos devem cumprir diversas normas 

e requisitos de qualidade com foco na segurança do público 
consumidor. Diante da importância de manter soluções prá-
ticas para garantir um alimento mais seguro aos consumido-
res, a consultoria em segurança dos alimentos torna-se um 
grande aliado para o sucesso dos empreendimentos na área 
de gastronomia. 

De acordo com a diretora da Meat Quality Assessoria em 
Segurança de Alimentos, Nathalie Bezerra, a Segurança dos 
Alimentos é a garantia de que o consumo de um determi-
nado alimento não cause danos à saúde quando preparado 
e consumido de acordo com o uso intencional. Na prática, 
está diretamente ligada às ações de prevenção mediante 
a implementação de procedimentos, normas e regras que 
mantenham sob controle a contaminação dos produtos.

“As chamadas medidas de controle têm o objetivo de pre-
venir, eliminar ou reduzir a níveis aceitáveis os perigos iden-
tificados numa linha de produção, cozinha ou qualquer ou-
tro segmento que esteja inserido na cadeia produtiva dos 
alimentos. É importante que para cada perigo identificado 
haja uma ação efetiva, mediante a análise de risco, ou seja, 
o dano causado à saúde do consumidor”, informa Nathalie.

A diretora da Meat Quality orienta que as medidas de segu-
rança devem ter prioritariamente cunho preventivo. “Embora 
a maior parte das normas e legislações contemplem ações 
corretivas, devemos considerar o fato de que algum dano já 
ocorreu e dependendo da severidade (no caso de óbito por 
exemplo) a ação corretiva servirá de prevenção para que no-
vos casos não ocorram. As empresas que se propõem a ofe-
recer alimentos para a população precisam partir do princí-
pio da responsabilidade de que trabalham com vidas”, alega.

Segundo Nathalie, para iniciar um trabalho de consultoria 
em segurança de alimentos o primeiro requisito necessário é 
o comprometimento de todos os envolvidos. “Gestores com-
prometidos superam as dificuldades que o trabalho demanda 
(e não são poucas) e na maior parte das vezes são exitosos. 
Porque o efeito deve ser ‘cascata’, considerando que os li-
derados são o espelho da motivação de seus líderes. A partir 
daí a escolha de um bom profissional com bagagem técnica 
que identifique não conformidades, priorize-as e proponha 
ações de melhoria, junto aos envolvidos”, afirma ela.

As técnicas de segurança adotadas entre as diversas empre-
sas que comercializam alimentos (padaria, bar, lanchonete, 
restaurante, mercearia, supermercado) seguem uma mesma 
essência, apesar de cada modelo de operação possuir pe-
culiaridades que precisam ser consideradas. “Perigos, ris-
cos, medidas de controle e ações corretivas dependem dos 
processos, do tipo de alimento produzido e uso pretendido. 
Nunca haverá um mesmo plano para empresas diferentes”, 
explica.

A diretora da MeatQuality fala, ainda, que os resultados do 
trabalho de consultoria em segurança de alimentos podem 
ser observados sobretudo na mudança de cultura da em-
presa. “O nível de satisfação dos colaboradores aumenta. 
Os controles necessários para mensuração do faturamento 
(gestão de estoque) são mais consistentes. Técnicas empre-
gadas no pré-preparo e preparo dos alimentos reduzem per-
das, a produtividade é refletida na reordenação dos fluxos e 
os riscos de contaminação são minimizados”, informa.

Ao planejarem a abertura da Vicalli (empreendimento des-
colado que reúne vinhos, café, livros, comidas de bistrô e 
espaço para eventos), localizado em Boa Viagem, Zona Sul 
do Recife, os irmãos Polyana Irineu Griz e Paulo Irineu Neto 
já estavam bem conscientes da importância de colocar em 
prática procedimentos que visam à segurança de alimen-
tos. Mas como não dominam o assunto, decidiram iniciar um 
trabalho com a nutricionista Dayana Albuquerque, da Produz 
Consultoria em Food Service. Nathalie Bezerra, da Meat Quality



De acordo com Polyana, é muito válido para quem pretende 
abrir um estabelecimento gastronômico e dispõe de recursos 
financeiros, realizar uma consultoria em segurança de ali-
mentos. O gestor terá mais tempo para se dedicar às outras 
atividades do negócio, como o planejamento estratégico, 
enquanto o profissional especializado ficará responsável por 
tudo que envolve a vigilância sanitária e a segurança.

Os procedimentos que visam a segurança de alimentos 
adotados pela Vicalli são praticados no dia a dia por toda a 
equipe da casa, que passou por treinamento. Tudo começa 
pela cozinha, que foi projetada obedecendo as exigências da 
vigilância sanitária, passando pela medição do cloro utilizado 
na água da torneira para a limpeza dos produtos hortifruti-
granjeiros. A comida passa por um rigoroso processo de hi-
gienização com o objetivo de garantir o máximo de qualidade 
e o mínimo de risco de contaminação. 

Como retorno dos procedimentos de segurança, Polyana 
destaca a melhoria na questão do desperdício de alimentos. 
“A empresa que conta com uma consultoria em segurança 
de alimentos consegue também otimizar a produção e dimi-
nuir o desperdício”, recomenda. “No início da Vicalli, havia 
um desperdício de pão muito grande. Dayana implantou uma 
forma de armazenar o produto para conseguir reaproveitar o 
mesmo. A consultora sempre traz novas ideias para otimizar 
os nossos processos” salienta Polyana Irineu Griz.

AMBIENTE HOSPITALAR | O compromisso com a segurança 
dos alimentos é primordial para a preservação e recupera-
ção da saúde dos pacientes internados em um ambiente 

Vicalli, fica na 
Zona Sul do Recife 

Polyana Irineu Griz, da Vicalli



hospitalar, como o Real Hospital Português, no Recife. Toda 
a cadeia produtiva dos alimentos (da escolha do fornecedor 
até a distribuição) têm seus processos definidos e supervi-
sionados por nutricionistas. “Entendendo que os processos 
são desenvolvidos por pessoas, uma das medidas adotadas 
é o programa de capacitação dos colaboradores tanto na 
teoria quanto na prática com foco nas Boas Práticas de Ma-
nipulação”, destaca a supervisora de Nutrição do hospital, 
Paula Holanda.

Os alimentos e equipamentos têm suas temperaturas con-
troladas durante o processo produtivo, iniciando no recebi-
mento, armazenamento, durante a produção e a distribuição. 
“De todos os alimentos produzidos são coletadas amostras 
que possibilitam a identificação de qualquer ocorrência ad-
versa. Os processos de higienização (alimentos, equipamen-
tos e ambiente) são acompanhados e monitorados, seguindo 
o plano de higienização do serviço, com uso adequado dos 
produtos químicos, respeitando a diluição e tempo de ação, 
indicado pelo fornecedor”, explica Paula.

Para evidenciar as Boas Práticas, mensalmente é realizado 
o controle de qualidade com análise microbiológica do pro-
duto acabado (pronto para o consumo) e coleta de amostras 
clínicas das mãos dos manipuladores e equipamentos. “Pe-

riodicamente são realizadas auditorias internas pela CCIH 
(Comissão Controle de Infecção Hospitalar) e pela nutricio-
nista de qualidade do Serviço de Nutrição onde também é 
evidenciada a realização das Boas Práticas dentro do pro-
cesso produtivo do alimento e identificados possíveis ajustes 
e adequações nos processos”, conta a supervisora.

Paula Holanda, do Real Hospital Português
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Conhecida como a Cidade do Sol, Capital 
do Rio Grande do Norte reúne natureza 
preservada e praias paradisíacas

Natal

Forte dos Reis Magos Forte dos Reis Magos Morro do Careca



Natureza preservada, praias paradisíacas, noite agitada e sol em 
praticamente os 365 dias do ano. Isso e muito mais é o que o 
turista encontra ao visitar Natal, a capital do Rio Grande do Nor-
te. Privilegiada geografi camente por estar situada no cantinho do 
mapa brasileiro, a cidade apresenta uma brisa constante e agradá-
vel que vem do oceano, cuja temperatura média anual é de 26,4°C. 
Com o melhor ar para se respirar, Natal ainda é moderna, alegre e 
enfeitada por dunas e muito verde. Tudo isso torna o local um dos 
destinos turísticos mais procurados do Brasil.

Conhecida como a “Cidade do Sol”, Natal foi fundada pelos portu-
gueses, no século 16, com a construção do Forte dos Reis Magos, 
um dos principais cartões-postais do lugar. Com formato seme-
lhante ao de uma estrela de cinco pontas, a fortaleza além de guar-
dar canhões e muita história, proporciona uma vista encantadora 
das belas praias urbanas. O forte também abriga o Marco de Tou-
ros, de 1501, considerado o mais antigo documento histórico do 
Brasil. 

O passeio em Natal deve começar logo cedo para aproveitar ao 
máximo a luz solar. A primeira parada pode ser em Ponta Negra, a 
praia mais badalada da capital potiguar. O local é bastante convi-
dativo para um delicioso mergulho nas águas cristalinas e mornas. 
Difícil é escolher aceitar o convite ou apreciar um drink refrescante 
enquanto saboreia um delicioso prato à base de frutos do mar e 
admira a bela paisagem. Na dúvida, aproveite bem as duas opções. 

Mas se a ideia for caminhar pela praia, que tal se dirigir ao extre-
mo sul até o Morro do Careca? Outro importante símbolo turístico 
da cidade, é parada obrigatória para quem deseja registrar sua 
passagem no destino e fazer aquela foto (ou uma selfi e?) especial 
para postar nas redes sociais. O Morro do Careca é uma duna com 
aproximadamente 107 metros de altura e recebeu esse nome por 
conta de uma vasta faixa de areia que divide dois lotes de vegeta-
ção. Ao ser observado de longe, lembra a careca de uma pessoa. A 
orla de Ponta Negra também oferece uma excelente infraestrutura 
turística com várias opções de hotéis, restaurantes, bares e boates. 
À noite, a região é sinônimo de pura ferveção. 

Outra parada do tour é no Parque das Dunas, um dos pontos tu-
rísticos mais visitados em Natal, em uma área de 1.172 hectares. 
Com um cenário repleto de dunas e mata nativa, o parque pode ser 
explorado através de três trilhas na companhia de um guia. A trilha 
Ubaia Doce, com mata fechada, se estende até um mirante com 
vista para o mar. A Peroba descortina uma paisagem exuberante 

para o Morro do Careca e a Perobinha é mais tranquila, ideal para 
fazer na companhia de crianças. Só lembre de agendar a visita 
com antecedência.

O turista que vai a Natal não pode deixar de fazer o clássico progra-
ma de passear na Praia de Genipabu, famosa internacionalmente 
por sua beleza natural e pelos passeios de bugue e de dromedá-
rios. As águas de Genipabu são calmas, mornas e cristalinas, pro-
porcionando a todos um excelente banho de mar. Junte sua turma 
e sinta um frio na barriga a bordo de um bugue no sobe e desce 
das dunas em alta velocidade. Não deixe de fazer a tradicional pa-
rada na lagoa de água doce e praticar o “esquibunda” - descer 
as dunas em cima de uma prancha de madeira e mergulhar nas 
águas da lagoa. A sensação que se tem ao fazer esse passeio num 
cenário estonteante, tendo o sol como testemunha, é mais do que 
indescritível.

Hotel Wish Natal
Via Costeira, 5525, Parque das Dunas

(84) 3220-8900

Hotel Olimpo
Av. Engenheiro Roberto Freire, 9048, Ponta Negra

(84) 3204-4141 

Camarões Restaurante
Av. Engenheiro Roberto Freire, 3980, Ponta Negra 

(84) 3209-2424

Camarões Potiguar
Rua Pedro Fonseca Filho, 8887, Ponta Negra 

(84) 3209-2425

Fogo & Chama Express
Av. Praia de Ponta Negra, 8920, Ponta Negra 

(84) 3202-1971

Mina D’água
Rua Des. João Vicente da Costa, 8878, Ponta Negra

(84) 2020-6777

serviço
HOTÉIS

RESTAURANTES

Morro do Careca Praia de Ponta Negra Praia de Genipabu
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Com espaço intimista e aconchegante, a casa alia 
diversão garantida a um atendimento de excelência

WANTED PUB
CHEGA A NATAL
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Atendimento de excelência e diversão garantida em um tom 
mais intimista e aconchegante. É o que o público encontra 
ao adentrar as portas da Wanted Pub, em Ponta Negra, Natal. 
Aberta no último mês de setembro, a casa, que tem a missão 
de oferecer aos clientes uma experiência única, intensa e in-
comparável, está fazendo sucesso na noite natalense. 

“Nossa marca surgiu no Espírito Santo, em 2016, e agora che-
gamos ao Nordeste. Começamos pela capital do Rio Grande 
do Norte, por ter semelhanças com Vitória, como a praia e o 
tamanho populacional, além de termos encontrado parceiros 
apropriados e uma cidade com carência de opções noturnas”, 
informa o proprietário da fi lial natalense, Flamínio Real. 

O estilo musical predominante no pub é o sertanejo, porém, 
também atende à cultura nordestina com o forró marcando 
presença entre as atrações musicais. Nos intervalos dos dois 
shows ao vivo, o DJ residente comanda o som nas pick-ups 
com música eletrônica, funk e o que há de mais atual nas 
pistas de dança do país. A programação da semana começa 
na quarta, das 20h às 3h, e se estende até o sábado, das 21h 
às 5h. 

Com uma temática visual inspirada nos clássicos do velho-
-oeste americano, a Wanted Natal resgata memórias lúdicas e 
transporta o visitante a um universo de cores, formas, textu-
ras, sons e sabores que fazem das noites verdadeiras histórias 
para serem contadas. A arquitetura e decoração dos ambien-
tes do pub são rústicas, porém, sofi sticadas e com carinho nos 
mínimos detalhes. O ar respira faroeste e a infl uência texana 
é bem marcante.

O Wanted Pub Natal é dividido em dois ambientes: o salão 
(onde acontecem os shows num palco intimista), que agre-
ga um bar com um cardápio amplo de bebidas premium, DJ, 
mesas bistrô e lounges (sob reservas e listas) e um ambiente 

gourmet, que oferece o melhor da gastronomia japonesa, um 
variado cardápio de petiscos, cervejas artesanais e clube do 
whisky.

Pelo tipo de ambiente acolhedor, a Wanted Pub também é uma 
excelente opção para happy hour entre amigos. “Fomentamos 
muitas comemorações de aniversários, despedidas e afi ns”, 
afi rma Flamínio. “A recepção do público tem sido excelente, 
recebemos muitos elogios e comparações a grandes casas do 
Brasil e até do exterior. Nosso público são homens e mulheres 
que gostam de conforto e qualidade, sem importar a idade”, 
destaca ele.

Serviço:

Wanted Pub
Rua Pedro Fonseca Filho, 10000

Ponta Negra / Natal-RN
(84) 98815-0995

www.wantedpub.com.br
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Laboratório Hemato 
completa 20 anos de 
atividades
Localizada em João Pessoa, a empresa é sinônimo 
de qualidade nos resultados entregues, atendimento 
humanizado e respeito aos pacientes
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Um grupo de médicos hematologistas e patologistas clínicos 
que sempre teve o interesse em participar do desenvolvimen-
to da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, iniciou as 
atividades do Laboratório Hemato, em novembro de 1998. A 
missão era oferecer à sociedade local um serviço de análises 
clínicas, que se caracterizasse pelo atendimento humanizado, 
qualidade dos resultados e satisfação dos clientes. 

O mesmo objetivo inicial expresso na missão do laboratório, 
que está completando 20 anos de atividades, continua a nor-
tear a gestão. O compromisso é manter a qualidade no atendi-
mento, visando uma assistência de qualidade e que representa 
a satisfação e a fi delização dos clientes. “Ao longo desses 20 
anos de atividades, conseguimos  criar  uma  clientela  expres-
siva  que reconhece a qualidade  de entrega dos nossos  re-
sultados e forma de atendimento”, avalia o médico Alexandre 
Magno Pimentel, diretor do Laboratório Hemato.

Desde  o início,  as atividades do Hemato  envolvem a rea-
lização de  todos os  exames  da  área de patologia clínica. 
Mas para que tudo funcionasse perfeitamente algumas difi -
culdades foram vencidas na fase inicial da empresa. O diretor 
lembra que o acesso ao credenciamentos de planos de saúde 
local, a criação de  uma clientela  de usuários, que  só com 
o tempo e trabalho poderia  se consolidar, além  dos custos 
de  instalação de uma empresa na área de diagnóstico foram 
barreiras superadas.

Cerca de 5 anos depois da fundação do laboratório, foi aberta 
a segunda unidade. Atualmente a empresa é formada pela ma-
triz e mais seis unidades de apoio na coleta, distribuídas em 
diversos pontos da cidade, além de um consultório, onde há a 
atividade clínica dos sócios médicos na área de hematologia, 
inaugurado em 2014. 

A decisão de criar  uma unidade independente foi para que os 
médicos pudessem realizar as consultas evitando um possível 

constrangimento para o paciente ter que realizar os exames 
solicitados no próprio laboratório. Diante disso, a diretoria pre-
feriu  investir  na  qualidade  de atendimento e respeito ao 
paciente,  evitando criar  qualquer  desconforto para o mesmo, 
na hora  de  realizar  os  exames  necessários.

A gestão do Hemato tem constatado e acompanhado a   ace-
lerada  inovação  tecnológica que acontece no mundo. E como 
a sua missão é prestar um atendimento de melhor qualidade 
para os pacientes, há a necessidade de compra e instalação 
de equipamentos mais modernos, rápidos e confi áveis. “Du-
rante  esses  20 anos de  atividades temos  mantido uma 
política  de  permanente  atualização acompanhando as  ino-
vações tecnológicas dentro das nossas possibilidades”, afi rma 
o médico Alexandre Magno Pimentel. 

Atualmente, a média de atendimento mensal de todas as uni-
dades do Hemato gira em torno de 9.500 pacientes e de 85 
mil exames por mês, atendidos por uma equipe formada por 4 
sócios médicos, 10 farmacêuticos/biomédicos, além de diver-
sos funcionários da recepção, coleta, entre outros. 

Os planos do Laboratório Hemato para o futuro é continuar  a 
investir na  qualidade dos resultados  para  que a  socieda-
de paraibana  usufrua  de plena tranquilidade na investigação 
diagnóstica e  condução de  suas  condições  de saúde. “Es-
tamos no momento em fase de conclusão de um processo de 
acreditação, visando a melhor  padronização das  atividades,  
para maior  segurança dos  resultados. Em breve estaremos 
inaugurando mais  uma  unidade  de coleta”, destaca o diretor 
do Laboratório Hemato.

SERVIÇO: 

Laboratório Hemato
(83) 3241-4818 / 3222-6040

www.laboratoriohemato.com.br

Divulgação
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HOSPITALMED
2 0 1 8

Durante os dias 3 e 5 de outubro participamos da HOSPITALMED 2018. 
A maior Feira de Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecnologia para 
Hospitais, Laboratórios, Farmácias, Clínicas e Consultórios do Norte-

Nordeste. Durante os três dias recebemos diversos parceiros,  
fornecedores e clientes para conhecer o que temos de melhor em 
produtos e equipamentos para o mercado de higiene profissional.  

Foram parceiros neste evento a Diversey, Karcher,  
Kimberly Clark Professional, Tron, TTS e Primus. 



Thiago, Alexandre e 
Paula (Set Sistemas)

Sérgio (TRON) e 
Alexandre

Paulo (Diferencial) e 
Alexandre

Alexandre com Ana e 
Carlos (Nannai Resort)

Alexandre com Alisson 
(Kimberly-Clark)

Alexandre e Emerson 
(3M)

Alexandre, Pontes 
(Soft Works) e Thiago

Time Set Sistemas 
Com Isabel (RHP)

Time da Unimed Caruaru 
com Alexandre

Robson (Karcher) 
com Alexandre

Paulo, Simone e Gil 
(Diversey) com Alexandre

Cláudia Melo e 
Alexandre

Everton, Carla (RHP), 
Alexandre e Daniel (RHP)

Alexandre e Diogo 
(Hobart)

Vitor e Diego (TTS) com 
Alexandre

Equipe Comercial da Set durante o evento

Time de vendas externas Pernambuco

Ana Paula e Manuel Tavares (Medical) 
com Alexandre e Adriana
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Hospital Armindo Moura: 
uma referência em 
atendimento
Com uma história de quase 60 anos, o complexo Hospi-
talar Armindo Moura (HAM), localizado em Moreno, Re-
gião Metropolitana do Recife, é, desde 2011, referência 
no atendimento na área de traumatologia e ortopedia em 
Pernambuco. Com o atendimento 100% SUS, o hospital 
atendeu, em 2017, mais de 30 mil pacientes, oriundos dos 
mais diversos municípios do Estado, encaminhados pela 
Central de Regulação do Estado e outra parcela chegando 
ao hospital através de sua emergência 24h. A lista de pro-
cedimentos cirúrgicos realizada pela instituição é extensa, 
passando dos 100, e mensalmente são realizadas cerca 
de 350 cirurgias.

Segundo a administração do HAM, esses números devem 
crescer em 2019, uma vez que está em fase de conclusão 
uma grande obra de ampliação e requalificação do hospi-
tal, que passará a ter mais leitos disponíveis e agora tam-
bém uma UTI. O Hospital Armindo Moura contará com 126 
leitos de internamento, sendo 20 leitos de Terapia Intensiva 
(UTI), oito leitos em sala amarela, dois leitos em sala ver-
melha e 94 leitos de internamento cirúrgico e geral. 

Ainda há uma outra etapa da obra que entregará outros 20 
leitos de UTI, com previsão de funcionamento para 2020, 
perfazendo um total de 40 leitos de UTI. “Essa nova con-

figuração permitirá ampliar o perfil assistencial do HAM, 
bem como levará o estabelecimento a um patamar tec-
nológico muito mais avançado. Em termos de estrutura de 
atendimento, projeta-se, em 2019, um aumento de 84% 
na sua capacidade operacional. Para o final de 2020, outro 
incremento de 18,6% sobre essa nova estrutura”, diz o di-
retor de operações do HAM, Arthur Mendonça.

Em 2016, a instituição ampliou sua atuação na cidade. Com 
o objetivo de facilitar o acesso da população de Moreno e 
região a consultas ambulatoriais, investiu na criação de um 
centro médico que reunisse as principais especialidades 
médicas, fisioterapia, psicologia e ortodontia, e também a 
área de exames. Em maio daquele ano, foi inaugurado o 
Centro Médico Armindo Moura, situado num prédio inde-
pendente, anexo ao hospital.

Segundo Arthur Mendonça, os dois centros mantêm suas 
operações de modo autônomo, sendo o Centro Médico 
uma clínica particular que atende através de alguns planos 
de saúde, presta serviços diretamente a outras empresas 
da região e atende diretamente ao público através de con-
sultas a preços acessíveis. “As consultas são realizadas 
com hora marcada, o que garante toda a comodidade pos-
sível aos pacientes”, destaca.
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Perspectiva do projeto de ampliação do HAM
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Sem dúvida, a melhor opção do mercado! Produzido com 
papel muito macio e absorvente, possui embalagem especial 
para maior controle de contaminação, pois os maços são 
embalados com fi lme plástico. Seu exclusivo sistema de 
corte das folhas “clean-cut” permite que as folhas sejam 
cortadas inteiramente, uma a uma. Não há picote entre elas, 
facilitando a retirada e não ocorre a saída de várias folhas ao 
mesmo tempo. Muito mais economia e praticidade! Minimiza 
ainda o desperdício e o roubo. São 100% biodegradáveis e 
desagregam em água, portanto não causam entupimentos.

A Lixeira Com Pedal 50 Litros é fabricada em Polietileno de Alta Densidade 
(PEAD) ou Polipropileno (PP), o que lhe confere alta resistência e durabilidade, 
atendendo a todos os requisitos de segurança e confi abilidade para os nossos 
clientes. Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, 
obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Versátil e com excelente custo-benefício, essa lixeira proporciona 
o melhor em higiene ao permitir que seu pedal plástico acione a tampa, não 
havendo a necessidade de contato direto com o lixo. Leve, atóxica e de fácil 
limpeza, nossas lixeiras fi cam 100% vedadas quando a tampa está fechada 
e são disponibilizadas nas cores verde, azul, vermelho, amarelo, cinza, 
laranja, preta, branca e marrom. Resiste a impactos e repetidas lavagens, 
o que permite a utilização em diversos ambientes, inclusive o doméstico. 
São ideais para lanchonetes, restaurantes, shoppings, clubes, academias, 
escolas e universidades, entre outros estabelecimentos.

Magic é a primeira linha dos carrinhos multiusos completamente 
feitos em material plástico (polipropileno). Utilização de 100% 
do espaço, cada ferramenta tem um local apropriado. Higiênico, 
separa a parte destinada a estoque da outra destinada aos 
resíduos. As superfícies são arredondadas, com a utilização do 
material plástico de primeira qualidade, e é dotado de tampas 
que fecham cada compartimento e isso dá ao carrinho ausência 
de pontos críticos na limpeza, portanto é higiênico e fácil de 
limpar. Amigo do meio ambiente porque é totalmente reciclável.

HIGIÊNICO INTERFOLHADO NEVE

LIXEIRA DE 50 LITROS COM PEDAL

CARRINHO MULTIFUNCIONAL 
MAGIC LINE 380B 
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A importância da higienização 
das mãos na redução de 
infecções em serviços de saúde 

Diversey*

*Este artigo foi originalmente publicado pela 
equipe de Canais Indiretos da Diversey 

Entre as medidas de segurança adotadas em um ambiente 
de promoção e cuidado da saúde, a higienização das mãos 
é uma das principais estratégias para a prevenção das in-
fecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Com o 
intuito de orientar gestores, profi ssionais que atuam nos 
serviços de saúde e no Sistema Nacional de Vigilância Sani-
tária (SNVS), a Anvisa Iançou a Nota Técnica 01/2018 sobre 
os requisitos básicos e necessários para a seleção de pro-
dutos para higienização das mãos sem serviços de saúde.
O termo higienização das mãos engloba a higiene simples, 
a higiene antisséptica e a antissepsia cirúrgica ou prepa-
ro pré-operatório das mãos. Esse tipo de serviço de saú-
de tem sido foco de especial atenção para a prevenção 
da disseminação de micro-organismos, especialmente os 
multirresistentes, muitas vezes veiculados pelas mãos dos 
profi ssionais de saúde.

Vale lembrar que, em hospitais, unidades de saúde ou clínicas, 
o manejo das pessoas que sofrem com infecções é constan-
te e, consequentemente, os cuidados devem ser dobrados. A 
nota técnica elaborada pela a Anvisa tem o foco na imple-
mentação de melhorias em suas unidades como parte das 
diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Preparação alcoólica 
A maneira mais efi caz de garantir uma ótima higiene das 

mãos é utilizar a preparação alcoólica para as mãos. A con-
centração fi nal da preparação alcoólica para fricção antis-
séptica das mãos a ser utilizada em serviços de saúde deve 
cumprir com o estabelecido na RDC 42/2010, ou seja, entre 
60% e 80% no caso de preparações sob a forma líquida, e 
concentração fi nal mínima de 70% no caso de preparações 
sob as formas gel, espuma e outras.

Contato com a pele 
Quanto ao tempo de contato com a pele das mãos, recomen-
da-se que a higienização das mãos com preparações alcoó-
licas nos serviços de saúde seja feita por 20 a 30 segundos, 
friccionando-se as mãos em todas as suas superfícies.

Boa tolerância cutânea 
A preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos 
deve apresentar boa tolerância cutânea, uma vez que podem 
ocorrer dermatites de contato causadas por hipersensibilidade 
ao álcool ou a vários aditivos presentes em certas formulações.

Cinco momentos para a higiene das mãos 
A nota técnica lembra do conceito “cinco momentos para a 
higiene das mãos” que facilita a compreensão dos profi s-
sionais de saúde nos momentos em que há riscos de trans-
missão de micro-organismos causadas por transmissão 
cruzada pelas mãos: 
• Antes de tocar o paciente
• Antes de realizar procedimento limpo/asséptico
• Após risco de exposição a fl uidos corporais
• Após tocar o paciente e após contato com superfícies 

próximas ao paciente.

Higiene das mãos 
As mãos devem ser lavadas com água e sabonete (líquido ou 
espuma) quando estiverem visivelmente sujas de sangue ou 
outros fl uidos corporais, quando forem expostas a potenciais 
organismos formadores de esporos ou depois de utilizar o 
banheiro. As ações de higiene das mãos são mais efi cazes 
quando a pele das mãos é livre de lesões/cortes, as unhas 
estão no tamanho natural, curtas e as mãos e antebraços 
sem joias e descobertos.  Vale lembrar que a correta higiene 
das mãos é uma ação simples, mas que realizada no mo-
mento certo e da maneira certa pode salvar vidas.






