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BAIXE O APP

Grupo

Os 5 Momentos para a
Higienização das Mãos

ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM

ANTES DO
CONTATO COM
O PACIENTE 1

4 APÓS
CONTATO COM
O PACIENTE 

5 APÓS CONTATO
COM AS ÁREAS
PRÓXIMAS
AO PACIENTE

2 ANTES DA
REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO
ASSÉPTICO

3 APÓS RISCO DE
EXPOSIÇÃO A
FLUIDOS
CORPORAIS
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Aplique uma quantidade su�ciente de preparação alcoólica em uma 
mão em forma de concha para cobrir todas as superfícies das mãos.

Friccione as palmas 
das mãos entre si.

Friccione a palma direita contra o 
dorso da mão esquerda 

entrelaçando os dedos e vice-versa. 

Friccione a palma das 
mãos entre si com os 
dedos entrelaçados.

Friccione o dorso dos dedos de uma 
mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos, com movimento 
de vai-e-vem e vice-versa. 

Friccione o polegar esquerdo, 
 da palma da mão 

direita, utilizando-se de 
movimento circular e vice-versa.

Friccione as polpas digitais e unhas 
da mão direita contra a palma da mão 

esquerda, fazendo um movimento 
circular e vice-versa.

Quando estiverem 
secas, suas mãos 
estarão seguras.

Como Fazer a Fricção Anti-Séptica das 
Mãos com Preparações Alcoólicas?

Duração de todo o procedimento: 

Friccione as mãos com Preparações Alcoólicas! Higienize as mãos com 
água e sabonete apenas quando estiverem visivelmente sujas!

OMS e ANVISA



Como Higienizar as Mãos 
com Água e Sabonete?

Higienize as mãos com água e sabonete apenas quando estiverem 
visivelmente sujas! Senão, friccione as mãos com preparações alcoólicas!

Ensaboe as palmas das mãos, 
friccionando-as entre si.

Esfregue a palma da mão direita contra 
o dorso da mão esquerda entrelaçando 

os dedos e vice-versa.

Aplique na palma da mão quantidade 
su�ciente de sabonete líquido para cobrir 

todas as superfícies das mãos.

Molhe as mãos 
com água.

Entrelace os dedos e friccione os 
espaços interdigitais.

Esfregue o dorso dos dedos de uma mão 
com a palma da mão oposta, segurando 

os dedos, com movimento de vai-e-vem e 
vice-versa.

Esfregue o polegar esquerdo, com o 
auxílio da palma da mão direita, 

utilizando-se de movimento circular e 
vice-versa.

Friccione as polpas digitais e unhas da mão 
direita contra a palma da mão esquerda, 
fazendo movimento circular e vice-versa.

Enxágüe bem as 
mãos com água.

Agora, suas mãos 
estão seguras.

No caso de torneiras com contato 
manual para fechamento, sempre 

utilize papel toalha.

Seque as mãos com 
papel toalha descartável. 

Duração de todo o procedimento: 40 a 60 seg

OMS e ANVISA


	5 momentos higienização das mãos DEITADO 2019
	5 momentos higienização das mãos POLTRONA 2019
	OMS___ANVISA Passo a passo editado

