
Lave as mãos com sabonete líquido e água ao chegar ao centro 
cirúrgico, após ter vestido a roupa privativa e colocado o gorro e a 
máscara. 

Use para preparo cirúrgico das mãos um produto à base de álcool 
(PBA), seguindo cuidadosamente as seguintes técnicas ilustradas 
nas imagens 1 a 17, antes de cada procedimento cirúrgico. 

Caso tenha qualquer resíduo de pó/talco ou fluidos corporais ao 
remover as luvas após a cirurgia, lave as mãos com sabonete líquido 
e água.

Coloque aproximadamente 
5 ml (3 doses) de PBA na 
palma da sua mão 
esquerda, usando o 
cotovelo do outro braço 
para operar o dispensador.

Mergulhe as pontas dos 
dedos da mão direita no 
produto, friccionando-as 
para descontaminar 
embaixo das unhas (5 
segundos).

Imagens 3-7: Espalhe o produto no antebraço direito até o cotovelo. Assegure-se de que todas as superfícies sejam cobertas pelo produto. Utilize 
movimentos circulares no antebraço até que o produto evapore completamente (10-15 segundos).

Coloque aproximadamente 
5ml (3 doses) do PBA na 
palma da mão esquerda  
como ilustrado, e esfregue 
ambas as mãos ao mesmo 
tempo até o punho, seguindo 
todos passos nas imagens 12 
a 17 (20-30 segundos).

Cubra com PBA todas as 
superfícies das mãos até o 
punho, friccionando palma 
contra palma, em 
movimentos rotativos.

Imagens 8-10: Agora, repita os passos 1 a 7 para a mão e antebraço 
esquerdo

Friccione o polegar da mão 
esquerda com movimentos 
de rotação da palma da 
mão direita enlaçada e 
vice-versa.

Quando as mãos estiverem 
secas, o avental cirúrgico/ 
capote poderá ser vestido e 
as luvas cirúrgicas estéreis 
poderão ser calçadas.

Friccione uma palma 
contra a outra com os 
dedos entrelaçados.

Friccione o produto no dorso 
da mão esquerda, incluindo o 
punho, movimentando a palma 
da mão direita   no dorso 
esquerdo com movimentos de 
vai e vem e vice-versa.

Friccione o dorso dos 
dedos mantendo-os dentro 
da palma da outra mão, em 
movimentos de vai e vem.
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Esta sequência dura em média 60 segundos. Repita-a 2 ou 3 vezes, até alcançar a duração total recomendada nas instruções do fabricante 
do PBA.

Técnica para Antissepsia 
Cirúrgica das Mãos com 
Produto à Base de Álcool 

Todas as precauções razoáveis foram tomadas pela Organização Mundial de Saúde para verificar a informação contida neste cartaz. No entanto, o material publicado é distribuído sem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita. A responsabilidade 
pela interpretação e uso do material recai sobre o leitor. Em nenhum caso a Organização Mundial da Saúde será responsável por danos decorrentes da sua utilização.
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