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 Rua Liberalino Lima, S/N, Olaria, Vila Velha – ES. 
CEP: 29100-535. Telefone: 3636-3514. 
dir.geral.habf@inovacapixaba.es.gov.br  
 

        Instituição: Unidade: 
 
Mês: 

Profissional/Matrícula:                          Turno: Profissional/Matrícula:                     Turno: Profissional/Matrícula:                      Turno: Profissional/Matrícula:                       Turno: 

 Antes de contato com o paciente  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  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 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 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 sabonete  Higienizou com água e sabonete  Higienizou com água e sabonete  Higienizou com água e sabonete 

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

 Não higienizou  Não higienizou  Não higienizou  Não higienizou 
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 Antes de realização de procedimento asséptico  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 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 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 sabonete  Higienizou com água e sabonete  Higienizou com água e sabonete  Higienizou com água e sabonete 

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

 Não higienizou  Não higienizou  Não higienizou  Não higienizou 
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 Higienizou com água e sabonete  Higienizou com água e sabonete  Higienizou com água e sabonete  Higienizou com água e sabonete 

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

 Não higienizou  Não higienizou  Não higienizou  Não higienizou 
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