
ESPECIAL HIGIENE DAS MÃOS

QUEBRAR A CADEIA DE INFEÇÃO 

8 MOMENTOS CHAVE
Para uma Higiene Específica



Os 8 Momentos Chave para
uma Higiene Específica
Quebrar a cadeia de infeção

3. Antes das refeições, 
especialmente quando se 

come com as mãos

4. Antes e depois de 
utilizar o seu posto de 

trabalho 

1. Ao entrar e sair do 
edifício

2. Antes e depois 
de usar a casa de 

banho

5. Antes e depois de tocar 
superfícies comuns

6. Antes de 
preparar alimentos

7. Após tossir, espirrar e 
assoar o nariz

8. Após a 
manipulação de 

resíduos



Lista de Verificação:
A implementação dos 8 momentos
Listados abaixo estão os 8 momentos chave ao lado das ações sugeridas que os usuários devem efetuar 
sendo responsabilidade dos gerentes das instalações proporcionar a infraestrutura adequada (produtos mais 
educação) para habilitar essas ações.

Momentos de Risco Propósito

Ações para os 
responsáveis das
instalações Instruções para os usuários

Entrada no edifício.

Saída do edifício.

Para evitar que contamine o 
ambiente de trabalho.

Para protegê-lo da 
contaminação dos outros.

Garantir o acesso a instalações 
para lavar o desinfetar as mãos 
nos pontos de entrada e saída.

Lave as mãos com água e sabão ou use um 
desinfetante das mãos adequado se não 
houver um lavabo disponível.

Antes de utilizar o seu posto 
de trabalho.

Depois de utilizar o seu 
posto de trabalho.

Para evitar que contamine o 
ambiente de trabalho.

Para protegê-lo da 
contaminação dos outros.

Garantir o acesso a 
desinfetantes das mãos em 
todos os postos de trabalho.

Desinfete as suas mãos antes de deixar o 
seu posto de trabalho.

Desinfete as suas mãos ao voltar ao seu 
posto de trabalho.

Tocar superfícies de contacto 
frequente e alto trânsito 
(por exemplo, maçanetas 
de portas, corrimãos de 
escadas, pegas, catracas, 
barreiras, máquinas de venda 
automática, etc).

Para evitar a propagação da 
infeção para outras pessoas.

Para protegê-lo da infeção.

Proporcionar desinfetante das 
mãos nas portas interiores, 
elevadores, saídas das escadas 
e outros pontos de contacto 
habitual.

Desinfeção diária das 
superfícies de contacto 
frequente.

Evite tocar superfícies de contacto fre-
quente sempre que possível. Lave as mãos 
com água e sabão ou use um desinfetante 
das mãos adequado imediatamente depois 
de tocar qualquer superfície.

Evite tocar o seu rosto.

Preparação de alimentos 
(para funcionários de 
estabelecimentos de 
restauração).

Para protegê-lo de infeções 
de origem alimentar e evitar 
que contamine os alimentos.

Para proteger os alimentos da 
contaminação.

Assegurar o acesso às 
instalações colocadas nos 
lugares certos para lavar ou 
desinfetar as mãos.

Garantir a desinfeção frequente 
das áreas de preparação de 
alimentos e dos utensílios.

Lave as mãos com água e sabão ou use 
um desinfetante para as mãos adequado 
imediatamente antes e após manusear 
alimentos crus.

Desinfete TODAS as superfícies de contacto 
com alimentos após preparar alimentos crus 
e antes de manusear alimentos prontos para 
comer, por exemplo, sanduíches.

Antes de comer, 
especialmente alimentos que 
se comem com as mãos.  

Para se proteger de infeções. 

Garantir instalações para 
a lavagem das mãos com 
lembretes para os usuários. 
Certifique-se de que os alimentos 
sejam consumidos em uma 
área segura e que haja acesso a 
desinfetante para as mãos.

Lave as mãos com água e sabão ou use 
um desinfetante para as mãos adequado 
imediatamente antes das refeições.

Antes e depois de usar a 
casa de banho.

Para prevenir a infeção e a 
transmissão de infeções às 
outras pessoas que usem as 
casas de banho.

Garantir instalações para 
a lavagem das mãos com 
lembretes para os usuários. 
Desinfetar frequentemente as 
superfícies em contacto com 
as mãos.

Lave as mãos com água e sabão 
imediatamente depois de ir à casa de 
banho.

Após tossir, espirrar, assoar o 
nariz e tocar o rosto.

Para prevenir a transmissão 
da infeção às outras pessoas.

Garantir o acesso a 
desinfetantes das mãos em 
todos os postos de trabalho.

Garantir instalações seguras 
para a eliminação de resíduos 
no local de trabalho.

Tossir ou espirrar com um lenço de papel 
ou com o cotovelo dobrado. Lave as mãos 
com água e sabão ou use um desinfetante 
adequado para as mãos imediatamente 
após tossir, espirrar ou assoar o nariz.

Deite o lenço de papel num contentor de 
lixo apropriado.

Após a manipulação de 
resíduos.

Para prevenir a transmissão 
da infeção a si próprio e a 
outras superfícies.

Garantir instalações para 
a lavagem das mãos com 
lembretes para os usuários.

Lave as mãos com água e sabão ou use 
um desinfetante para as mãos adequado 
imediatamente após manipular resíduos.
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