
Com
o Fazer a Fricção Anti-Séptica das 

M
ãos com

 Preparações Alcoólicas?

Duração de todo o procedim
ento: 20 a 30 seg

Friccione as m
ãos com

 Preparações Alcoólicas! H
igienize as m

ãos com
 

água e sabonete apenas quando estiverem
 visivelm

ente sujas!

Aplique um
a quantidade suficiente de preparação alcoólica em

 um
a 

m
ão em

 form
a de concha para cobrir todas as superfícies das m

ãos.

Friccione as palm
as 

das m
ãos entre si.

Friccione a palm
a direita contra o 

dorso da m
ão esquerda 

entrelaçando os dedos e vice-versa. 

Friccione a palm
a das 

m
ãos entre si com

 os 
dedos entrelaçados.

Friccione o dorso dos dedos de um
a 

m
ão com

 a palm
a da m

ão oposta, 
segurando os dedos, com

 m
ovim

ento 
de vai-e-vem

 e vice-versa. 

Friccione o polegar esquerdo, 
com

 o auxílio da palm
a da m

ão 
direita, utilizando-se de 

m
ovim

ento circular e vice-versa.

Friccione as polpas digitais e unhas 
da m

ão direita contra a palm
a da m

ão 
esquerda, fazendo um

 m
ovim

ento 
circular e vice-versa.

Quando estiverem
 

secas, suas m
ãos 

estarão seguras.

Com
o H

igienizar as M
ãos 

com
 Água e Sabonete?

Duração de todo o procedim
ento: 40 a 60 seg

H
igienize as m

ãos com
 água e sabonete apenas quando estiverem

 
visivelm

ente sujas! Senão, friccione as m
ãos com

 preparações alcoólicas!

Ensaboe as palm
as das m

ãos, 
friccionando-as entre si.

Esfregue a palm
a da m

ão direita contra 
o dorso da m

ão esquerda entrelaçando 
os dedos e vice-versa.

Aplique na palm
a da m

ão quantidade 
suficiente de sabonete líquido para cobrir 

todas as superfícies das m
ãos.

M
olhe as m

ãos 
com

 água.

Entrelace os dedos e friccione os 
espaços interdigitais.

Esfregue o dorso dos dedos de um
a m

ão 
com

 a palm
a da m

ão oposta, segurando 
os dedos, com

 m
ovim

ento de vai-e-vem
 e 

vice-versa.

Esfregue o polegar esquerdo, com
 o 

auxílio da palm
a da m

ão direita, 
utilizando-se de m

ovim
ento circular e 

vice-versa.

Friccione as polpas digitais e unhas da m
ão 

direita contra a palm
a da m

ão esquerda, 
fazendo m

ovim
ento circular e vice-versa.

Enxágüe bem
 as 

m
ãos com

 água.

Agora, suas m
ãos 

estão seguras.
No caso de torneiras com

 contato 
m

anual para fecham
ento, sem

pre 
utilize papel toalha.

Seque as m
ãos com

 
papel toalha descartável. 

HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS
Quando e 
Como fazer

A OMS agradece ao Hospital Universitário de Genebra (HUG), em especial aos membros do Programa 
de Controle de Infecção, pela participação ativa no desenvolvimento deste material.



 QUANDO? Higienize as mãos antes de entrar em contato com o paciente. 
pOR QUÊ?   Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos 

presentes nas mãos do profissional e que podem causar infecções.

QUANDO?   Higienize as mãos imediatamente antes da realização de qualquer procedimento 
asséptico. 

pOR QUÊ?   Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos das 
mãos do profissional para o paciente, incluindo os microrganismos do próprio 
paciente.

QUANDO?   Higienize as mãos imediatamente após risco de exposição a fluidos corporais 
(e após a remoção de luvas).

pOR QUÊ?   Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência imediatamente 
próximo ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente 
a outros profissionais ou pacientes. 

QUANDO?   Higienize as mãos após contato com o paciente, com as superfícies e objetos 
próximos a ele e ao sair do ambiente de assistência ao paciente.

pOR QUÊ?   Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo 
superfícies e os objetos próximos ao paciente, evitando a transmissão de 
microrganismos do próprio paciente.

QUANDO?   Higienize as mãos após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas 
proximidades do paciente – mesmo sem ter tido contato com o paciente.

pOR QUÊ?   Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo 
superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão 
de microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.
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ANTES DE 
CONTATO COM
O PACIENTE

APÓS 
CONTATO COM 
O PACIENTE

APÓS CONTATO 
COM AS ÁREAS 
PRÓXIMAS AO 
PACIENTE

ANTES DA REALIZAÇÃODE PROCEDIMENTO ASSÉPTICO

APÓS RISCO DE EXPOSIÇ
ÃO

 

A FLUIDOS CORPORAIS

QUANDO? Seus 5 momentos para a higienização das mãos

Mãos limpas  
são mãos seguras.  

Suas mãos estão limpas?
A Organização Mundial de Saúde tomou todas as precauções cabíveis para verificar a informação contida neste informativo. Entretanto, o material publicado está sendo distribuído sem qualquer garantia expressa 

ou implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso deste material é do leitor. A Organização Mundial de Saúde não se responsabilizará em hipótese alguma pelos danos provocados pelo seu uso.

ANtES DE 
CONtAtO 
COM O 
pACIENtE

ANtES DA 
rEAlIZAÇÃO DE 
prOCEDIMENtO   
ASSéptICO

ApóS rISCO 
DE ExpOSIÇÃO 
A fluIDOS 
COrpOrAIS

ApóS 
CONtAtO 
COM O 
pACIENtE

ApóS CONtAtO 
COM AS árEAS 
próxIMAS  AO 
pACIENtE
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