
JOGO DE CENAS

HIGIENE DE MÃOS



Observar as 3 oportunidades

Cena 1



• Técnico de enfermagem responsável pelo paciente João

Manoel da Silva, realiza visita de rotina, confere a pulseira

de identificação.

• No momento da conferência da pulseira de identificação o

paciente espirra dispersando gotículas na mão do

profissional.

• Confere a identificação do soro e higieniza as mãos.

Cena 1



Observar as 4 oportunidades

Cena 2



• Profissional ao chegar no quarto higieniza as mãos, toca

no paciente e na grade do leito. Vai até o posto pegar um

par de luvas.

• Posteriormente manuseia a bolsa coletora de urina e sai

do quarto.

Cena 2



Observar as 3 oportunidades

Cena 3



• Profissional higieniza as mãos e toca no paciente.

• Higieniza as mãos e toca na grade do leito.

• Higieniza as mãos novamente e sai do quarto.

Cena 3



Observar as 2 oportunidades

Cena 4



• Profissional em posto assistencial, manuseia o celular e

segura luvas de procedimento nas mãos antes de prestar

atendimento ao paciente, calça as luvas.

• Após atendimento retira as luvas e higieniza as mãos.

Cena 4



Observar as 4 oportunidades

Cena 5



• Profissional higieniza as mãos e após realiza punção

venosa periférica para coleta de exames laboratoriais

• Ao término do procedimento higieniza as mãos.

• Busca material para realizar curativo, calça luvas, toca no

paciente e realiza curativo em ferida limpa.

• E ao finalizar, higieniza as mãos.

Cena 5



Observar as 3 oportunidades

Cena 6



• Profissional calça luvas antes de testar fluxo e refluxo do

cateter venoso central.

• Ao término do procedimento retira as luvas.

• Após, presta assistência a outro paciente.

Cena 6



Observar as 3 oportunidades

Cena 7



• Profissional higieniza as mãos (até o cotovelo) e manipula

bebê na incubadora.

• Ao término, fecha a porta e sai do quatro.

• Após, entra em contato com outro paciente no corredor.

Cena 7



Observar as 2 oportunidades

Cena 8



• Profissional higieniza as mãos, calça as luvas e realiza

aplicação de vacina intramuscular em membro superior.

• Após, retira as luvas.

Cena 8



Observar as 4 oportunidades

Cena 9



• Profissional higieniza as mãos, realiza preparo do

medicamento e após entra no quarto e toca no paciente.

• Após contato com o paciente, não higienizou as mãos.

• Verifica soro de infusão contínua do paciente e sai do

quarto.

Cena 9



Observar as 2 oportunidades

Cena 10



• Profissional higieniza as mãos, após calça as luvas e

realiza limpeza ferimento do paciente.

• Ao término higieniza as mãos.

Cena 10



Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel

Não higienizou Não higienizou Não higienizou

Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel

Não higienizou Não higienizou Não higienizou

Profissional:                                              Turno:

Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel

Não higienizou Não higienizou Não higienizou

Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel

Não higienizou Não higienizou Não higienizou

Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel

Não higienizou Não higienizou Não higienizou

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel

Não higienizou

Após contato com áreas próximas do paciente

C
EN

A

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel

Não higienizou

Não higienizou

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico

Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel

Não higienizou

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel

Não higienizou

C
EN

A

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel

Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

Instrumento de observação de HIGIENE DE MÃOS
C

EN
A

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

C
EN

A

Profissional:                                                 Turno:

C
EN

A

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:



x Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais x Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente x Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão x Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel

x Não higienizou x Não higienizou Não higienizou

X Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente X Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais X

Após o contato com o paciente X Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão

X Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel

Não higienizou X Não higienizou X Não higienizou X

Profissional:                                              Turno:

X Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente X Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente X Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão

X Higienizou com álcool gel X Higienizou com álcool gel X Higienizou com álcool gel

Não higienizou Não higienizou Não higienizou

X Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente X Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão X Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel

X Não higienizou Não higienizou Não higienizou

Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente X Antes de contato com o paciente
X Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais X Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente X

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

X Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão X

Higienizou com álcool gel X Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel

Não higienizou Não higienizou X Não higienizou

Instrumento de coleta da adesão a HIGIENE DE MÃOS
C

EN
A

 4

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

C
EN

A
 3

Profissional:                                                 Turno:

C
EN

A
 2

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel

Não higienizou

C
EN

A
 5

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente
Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel

Não higienizou

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico

Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel

Não higienizou

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel

Não higienizou

Após contato com áreas próximas do paciente

C
EN

A
 1

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel

Não higienizou



Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente X Antes de contato com o paciente

X Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais X Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel

X Não higienizou X Não higienizou X Não higienizou

X Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente X Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente X Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão

X Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel

Não higienizou X Não higienizou X Não higienizou

Profissional:                                              Turno:

Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente

X Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais X Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão

X Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel

Não higienizou X Não higienizou Não higienizou

Antes de contato com o paciente X Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente

X Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente  X

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente X Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão

x Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel
Não higienizou X Não higienizou X Não higienizou  X

X Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente Antes de contato com o paciente
Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais X Após risco de exposição a fluídos corporais Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão X Higienizou com água e sabão Higienizou com água e sabão

X Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel Higienizou com álcool gel

Não higienizou Não higienizou Não higienizou

C
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A
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Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

C
EN

A
 7

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico

Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

Após o contato com o paciente

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel

Não higienizou

Antes de realização de procedimento asséptico

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel

Não higienizou

Higienizou com álcool gel

Não higienizou

C
EN

A
 9

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente

Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

C
EN

A
 8

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão

Higienizou com álcool gel
Não higienizou

C
EN

A
 1

0

Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno: Profissional:                                                 Turno:

Antes de contato com o paciente

Não higienizou

Antes de realização de procedimento asséptico

Após risco de exposição a fluídos corporais

Após o contato com o paciente

Após contato com áreas próximas do paciente

Higienizou com água e sabão


