Como lavar as Mãos?
LAVE AS MÃOS QUANDO ESTEJAM VISIVELMENTE SUJAS!
NOUTROS CASOS, ESFREGUE AS MÃOS

Duração do processo: 40-60 segundos

0

1

Molhe as mãos com água;

3

Use sabão suficiente para cobrir
toda a superfície das mãos;

4

Palma direita sobre as costas da
esquerda, interlaçando os dedos
e vice-versa;

6

Palma na palma com os dedos
entrelaçados;

7

Esfregue de forma rotative o polegar
esquerdo com a mão direita e viceversa;

9

Esfregue de forma rotative para a
frente e para trás com os dedos da
mão direita na palma esquerda e
vice-versa;

10

Seque bem as mãos com um papel
de uso único;

Use o papel para fechar a torneira;

2

Esfregue bem as palmas das mãos;

5

Dedos juntos entrelaçados;

8

Lave as mãos com água;

11

Agora as suas mãos estão seguras.

A Organização Mundial de Saúde tomou todas as precauções razoáveis para verificar as informações contidas neste documento. No entanto, o material publicado é distribuído sem qualquer tipo
de garantia, expressa ou implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso do material cabe ao leitor. Em caso algum, a Organização Mundial de Saúde será responsável pelos danos
decorrentes da sua utilização. A OMS reconhece a Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), em particular os membros do Programa de Controlo de Infeções, pela sua participação ativa no
desenvolvimento deste material.

Como desinfetar as mãos?
ESFREGUE AS MÃOS PARA HIGIENE DE MÃOS!
LAVE AS MÃOS SE VISIVELMENTE SUJAS

Duração do processo: 20-30 segundos

1a

1b

Aplique um pouco do produto na mão, cobrindo toda a superfície;

3

4

Palma direita sobre as costas da
esquerda, interlaçando os dedos
e vice-versa;

6

Palma na palma com os dedos
entrelaçados;

7

Esfregue de forma rotativa o polegar
esquerdo com a mão direita e viceversa;

Esfregue de forma rotativa para a
frente e para trás com os dedos da
mão direita na palma esquerda e
vice-versa;

2

Esfregue as palmas das mãos;

5

Dedos juntos entrelaçados;

8

Quando secas, as mãos estarão
seguras.

A Organização Mundial de Saúde tomou todas as precauções razoáveis para verificar as informações contidas neste documento. No entanto, o material publicado é distribuído sem qualquer tipo
de garantia, expressa ou implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso do material cabe ao leitor. Em caso algum, a Organização Mundial de Saúde será responsável pelos danos
decorrentes da sua utilização. A OMS reconhece a Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), em particular os membros do Programa de Controlo de Infeções, pela sua participação ativa no
desenvolvimento deste material.

