
Adoção de medidas para Atendimento Móvel Seguro  

 

SCRIPT 1 – Comunicação sobre importância da colocação da máscara e limpeza das mãos: 

“Senhor(a), para a segurança de todos precisamos que coloque máscara e aplique álcool gel para limpeza das mãos ou lave 

as mãos. 

SCRIPT 2 - Comunicação sobre o descarte do lixo gerado durante a coleta:  

 “Senhor(a), vamos descartar o lixo gerado na coleta da amostra neste saco de lixo devidamente fechado. Por favor, onde 

fica localizada a lixeira de uso comum para descarte desse saco de lixo?” 

 

Boas Práticas de utilização dos EPIs  

 

Antes de entrar no domicilio do paciente: Colocar luvas; retirar a máscara N95 da embalagem de papel; colocar a máscara 
N95 sempre com luva de procedimento; colocar a máscara cirúrgica sobre a N95, retirar a luva, higienizar as mãos com álcool 
gel, aciona a campainha, questionar o paciente se ele apresenta sintomas (ação depende da resposta conforme quadro 
acima). Coloca o propé, higienizar as mãos com álcool gel e entrar no domicilio. 
 
No local da coleta: higienizar as mãos com água e sabão, vestir o avental, colocar óculos de proteção (quando paciente 
sintomático), colocar o gorro (quando paciente sintomático), higienizar as mãos com álcool gel, calçar luvas e realizar a coleta. 
 
Após a coleta ainda no domicílio: retirar luvas, higienizar as mãos, colocar novas luvas, soltar as tiras do avental (parte 
superior - pescoço e cintura) – retirá-lo sem tocar na parte externa,  retirar o gorro, retirar a máscara cirúrgica, retirar óculos 
sem tocar na parte da frente (realizar limpeza com álcool a 70% e colocar em embalagem de papel), retirar luvas, higienizar 
as mãos com álcool gel. Descartar os materiais em lixo comum devidamente fechado. 
 
Após sair do local da coleta: colocar luvas, retirar máscara N95 pelas tiras, lembrando da recomendação: se limpa poderá 
ser guardada para próximo uso em embalagem de papel  (Critérios de Reuso da N95: descartar após 7 dias; se for tocada 
pelas mãos enluvadas durante o procedimento; se apresentar umidade, respingos de sangue ou secreção ou apresentar 
danos visível), retirar o propé, retirar luvas e colocar em saco de lixo para descarte posterior na base; higienizar as mãos com 
álcool gel. 

 

Para todos os atedimentos de pacientes  
utilizar N95 + máscara cirúrgica + avental 

descartável de manga longa + propé e luvas:  
sequência de colocação e retirada descritas 

abaixo

Antes de entar na casa do 
paciente, questionar se ele está 
apresentando FEBRE, TOSSE ou 

OUTROS SINTOMAS 
RESPIRATÓRIOS

Se a resposta for SIM, 
colaborador entrega uma 

máscara cirúrgica ao paciente e 
orienta higiene das mãos 

seguindo SCRIPT 1

Durante o atendimento ao 
paciente sintomático utilizar além 
das EPIs descritas acima óculos de 

proteção + gorro

Seguir sequência de colocação e 
retirada de EPIs conforme descrito 

abaixo. Atenção ao reuso da 
máscara N95 e dos óculos de 

proteção

Fechar o lixo comum e 
descartar na lixeira da 
residência do paciente, 

seguindo o SCRIPT 2 

Critérios de Reuso da N95: Descartar após 7 dias; se for 
tocada pelas mãos enluvadas durante o procedimento; se 

apresentar umidade, respingos de sangue ou secreção e se 
apresentar danos visiveis



 

 

IMPORTANTE 

1. Oferecer máscara cirúrgica para pacientes com sintomas respiratórios, mais de 60 anos e 

imunossuprimidos. 

2. Preferencialmente solicitar ao paciente assinar os documentos com a própria caneta, caso não seja 
desinfetar a caneta com álcool swab após o uso. 

3. Caso o paciente não autorize o descarte do lixo na residência, fazer o descarte posteriormente na 

base do atendimento móvel. 

4. Levar saco de lixo comum para descarte das EPIs utilizadas no atendimento do paciente. 

5. Proteger a parte externa da maleta com embalagem plástica (parte de baixo da maleta) antes de 

colocar a maleta em bancada para atendimento. Sugestão de embalagem plástica: Protetor para 

bacia, código: 5040000032 

6. Desinfetar a maleta com álcool 70% no final da agenda ou sempre que necessário. 

7. Antes de iniciar a agenda, envolver a maquineta de cartão e notebook (quando aplicável) em papel 

filme. Realizar desinfecção desse papel filme no início e término de cada atendimento, com álcool 

a 70%. No término da agenda, retirar o papel filme e realizar desinfecção dos equipamentos. 


