
 

 

 

 

PROTOCOLO ESPECÍFICO AO GRUPO DE ATIVIDADE 04 

CLÍNICAS MÉDICAS 

 

Estas atividades, além das MEDIDAS SANITÁRIAS GERAIS, inclusive no que se refere ao Limite 

de Ocupação, deverão adotar as seguintes medidas: 

1.1. Todos os profissionais deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

adequados para a atividade exercida. 

1.2. Todos os EPIs descritos no subitem 1.1. devem ser trocados a cada novo cliente atendido. 

1.3. A empresa deverá providenciar o descarte de maneira segura ou a higienização, se for 

permitido de acordo com critérios sanitários e as normas técnicas, de todos os EPIs conforme 

tratam os subitens 1.1. e 1.2. 

1.4. A empresa deverá fornecer a todos os seus trabalhadores os EPIs de que trata o subitem 

1.1. em quantidade suficiente para atender a rotina de trabalho do trabalhador para cada turno 

trabalhado. 

1.5. Os atendimentos deverão ocorrer somente com hora marcada, não sendo permitido, 

portanto, aglomerações nas recepções. 

1.6 Implementar procedimentos de triagem para detectar pacientes com suspeita de infecção 

pelo SARS-CoV-2, antes mesmo do registro do paciente, no agendamento: garantir que todos os 

pacientes sejam questionados sobre a presença de sintomas de uma infecção respiratória ou 

contato com possíveis pacientes com o novo Coronavírus. 

1.7 Garantir o isolamento rápido de pacientes com sintomas de infecção pelo SARSCoV-2 ou 

outra infecção respiratória (por exemplo, tosse e dificuldade para respirar). 

1.8 Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenham sido 

utilizados na assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo 

Coronavírus. 

1.9 Sempre que possível, equipamentos, produtos para saúde utilizados na assistência aos casos 

suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2 devem ser de uso exclusivo, como no 

caso de estetoscópios, esfigmomanômetro e termômetros. Caso não seja possível, todos os 

produtos para saúde utilizados nestes pacientes devem ser limpos e desinfetados ou 

esterilizados antes de serem utilizados em outros pacientes. 

 



 

 

 

 

1.10 Quando necessário a presença de acompanhante de pacientes COVID- 19, este deve ser 

orientado a não circular em outras áreas de assistência do serviço de saúde, manter o 

distanciamento mínimo de 1 metro de outras pessoas, a proceder a higiene frequente das mãos 

e a permanecer de máscara, mesmo fora da área do paciente que estiver acompanhando. 

1.11 Além de usar o EPI apropriado, todos os profissionais devem ser orientados sobre como 

usar, remover e descartar adequadamente os EPIs, bem como na prática correta de higiene das 

mãos nos momentos indicados. O EPI deve ser descartado em um recipiente de resíduo 

infectante, após o uso, e a higiene das mãos deve ser realizada antes de colocar e de retirar o 

EPI. 

1.12 O serviço de saúde deve possuir Protocolos contendo as orientações a serem 

implementadas em todas as etapas de limpeza e desinfecção de superfícies e garantir a 

capacitação periódica das equipes envolvidas, sejam elas próprias ou terceirizadas. 


