
 
 
 
 
 

            

EVIDÊNCIAS DA SEGURANÇA DOS SECADORES DE MÃOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMBÉM É SEGURO NO CONTEXTO DA COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE UM MICROBIOLOGISTA  
 

Relatório do microbiologista Dr. David Webber: Os secadores de mãos não espalham o Covid-19.  
O relatório foi encomendado pela Airdri Ltd. | O Facilities Management Journal também publicou no 
final de abril. 
       O microbiologista Dr. David Webber conclui que o uso de secadores de mãos no banheiro não 
contribui para a disseminação do Covid 19 e que os secadores de mãos com ar quente são seguros 
para uso durante a pandemia atual. Para reduzir o risco de infecção no banheiro, as orientações da 
OMS* afirmam que as mãos devem ser lavadas com sabão e água quente e depois secas com uma 
toalha de papel ou um secador de mãos. 
    *OMS: Organização Mundial da Saúde 
 

Segue link do artigo original: Estudo sobre o COVID-19 em relação ao uso dos secadores de mãos:    
https://handdryerassociation.org/microbiologist-report-hand-dryers-do-not-spread-covid-19/ 
 
 

A GEMINUS ELETRÔNICA ESTÁ NO MERCADO HÁ 15 ANOS PRODUZINDO SECADORES DE 
MÃOS CERTIFICADOS PELO INMETRO. NESSE TEMPO BUSCAMOS A MELHOR EFICIÊNCIA E 
QUALIDADE.  JÁ SÃO MAIS DE 65 MIL SECADORES DE MÃOS PRODUZIDOS POR BRASILEIROS 
E ESPALHADOS POR ESSE BRASIL NOS MAIS DIFERENTES SEGUIMENTOS DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO, HOSPITAIS, FRIGORÍFICOS, ENTRE OUTRAS GRANDES EMPRESAS. 
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“Este estudo demonstrou que uma grande comunidade 
de bactérias pode ser isolada de toalhas de papel não 
usadas e que elas podem ser transferidas para 
indivíduos após a lavagem das mãos. Isso pode ter 
implicações em alguns contextos industriais e clínicos, 
bem como em indivíduos imunocomprometidos.”  

American Journal of Infection Control 
Volume 40, Issue 2, March 2012, Pages e5-e9 
 https://doi.org/10.1016/j.ajic.2011.07.007 

“Os secadores de ar quente não aumentaram o nível de 
microrganismos transportados pelo ar (e podem realmente 
diminuí-los) e o nível de aerossóis criados pelos dois métodos 
foi semelhante. 
 “Consequentemente, a instalação de secadores de mãos com 
ar quente em um banheiro de trabalho poderia teoricamente 
ajudar a reduzir o nível de patógenos.” 

Journal os Applied Microbiology 
https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.2000.01122.x 

 

“Não há evidências 
de que secadores de 

mãos estejam espalhando vírus” 
-Dr. Larry Chang 

 

“Depois de lavar as mãos você deve 
seca-las cuidadosamente usando 
toalhas de papel ou secador de 
mãos”   
Organização Mundial da Saúde. 
https://www.who.int/emergencies/di
seases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/myth-
busters 

 


