
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.

Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, 
incluindo as superfícies e os objetos próximos ao paciente, evitando a transmissão 
de micro-organismos do próprio paciente.

POR QUÊ?

ANTES DE
CONTATO COM 
O PACIENTE

APÓS
CONTATO COM 
O PACIENTE

APÓS CONTATO COM 
AS ÁREAS PRÓXIMAS
AO PACIENTE

QUANDO? Higienize as mãos antes de entrar em contato com o paciente.

 Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de micro-
organismos presentes nas mãos do profissional e que podem causar infecções.
POR QUÊ?1
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QUANDO? Higienize as mãos imediatamente antes da realização de qualquer 
procedimento 

 Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de micro-
organismos das mãos do profissional para o paciente, incluindo os micro-
organismos do próprio paciente.

POR QUÊ?

QUANDO? 

 

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

Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência 
imediatamente próximo ao paciente, evitando a transmissão de micro-
organismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.

POR QUÊ?

QUANDO? 

 

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

Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, 
incluindo superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a 
transmissão de micro-organismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.

POR QUÊ?
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OS 5 MOMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Após contato 
com as áreas 
próximas ao 
paciente

Após contato 
com o 
paciente

Após risco 
de exposição 
a fluidos 
corprais

Antes de 
contato com 
o paciente

Antes da 
realização de 
procedimento


