
COVID-19 
 ORIENTAÇÕES  

 
 

1) CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS 
 
 a) Agenda:  
 
 - Pacientes eletivos, a critério da avaliação para cada caso pelo médico, recomenda-se 
espaçamento de consultas,  
 
 b) Sala de espera 
 

Recomenda-se: 
 

             - Higienização de superfícies com álcool gel ou álcool 70 º GL;  
 - Ambiente ventilado - com janelas e portas externas abertas, independentemente de 
equipamento de ar condicionado funcionando ou não. 
 -  Restrição  de número de pessoas no ambiente – espaçamento de consultas e orientações 
para não chegar demasiadamente adiantado.  
 - Distância de 1,5 m entre recepcionista-paciente e orientar para pacientes  manterem a 
mesma distância entre eles. Para tanto, sugere-se que as cadeiras de assento dos pacientes sejam 
dispostas no consultório distanciadas umas das outras, se possível.  
 - PACIENTES COM FEBRE: máscara cirúrgica no atendimento do paciente pela 
recepcionistas, sendo que o mesmo deve ser orientado a vesti-la corretamente, entretanto ele 
próprio.  
 - Todos os funcionários (secretárias, recepcionistas, dentre outros) devem lavar as mãos com 
frequência e, se não possível, uso do álcool gel. 
 - Medidas de etiqueta respiratória devem ser adotadas e multiplicadas.  
 - Observar e orientar pacientes para a recomendação de evitar contatos físicos em 
cumprimentos  
 - Higiene frequente de telefones, canetas e afins, restringindo ao máximo o acesso de 
pacientes a estes;  
 
 c) Consultório: 
 Recomenda-se: 
 - Ambiente ventilado – todas as janelas abertas independentemente de ar condicionado em 
uso.  
 - Limpeza com álcool gel ou líquido a 70 º GL de superfícies e instrumentos, a cada intervalo 
de consultas. Atenção especial com canetas e afins;   
 - Maca com lençóis descartáveis com troca entre consultas.  
 - Pacientes com febre devem estar utilizando  máscara cirúrgica ao adentrar consultório. 
 - Lavagem de mãos antes e após contato com paciente 
 - Durante anamnese e orientações, distanciamento de 1,5 m  paciente- médico. 
 - Orientar pacientes sem sintomas que devem procurar serviços de pronto atendimento caso 
apresentem febre e dispneia, imediatamente. Igualmente, pacientes sem tais sintomas devem ser 
orientados a não procurar serviços de pronto atendimento sem necessidade.  
 - Todos os lavatórios ou pias devem possuir água corrente com sabonete líquido e talha 
descartável. As lixeiras devem ter acionamento sem uso das mãos (pedal); 
 - Há orientação formal da OMS à restringir o uso de IBUPROFENO. Como se trata de 
medicação isenta de prescrição médica, a critério do clínico, orientar pacientes a não utilizar 
medicamentos à base desta substância ativa. 
 
 
 
   


