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PROTOCOLOS SANITÁRIOS
Considerações iniciais:
Este protocolo tem como objetivo auxiliar os estabelecimentos a reduzirem o risco de contágio
aos seus funcionários e clientes. Ele foi desenvolvido em parceria com diversos representantes
dos setores e foi validado pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, baseado em critérios
técnicos e da saúde.
1. Este documento é complementar ao protocolo intersetorial, cujas diretrizes devem ser
observadas. Ele pode ser consultado aqui (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-10.pdf).
2. Caso sua empresa realize atividades que estão além do escopo do presente documento,
consulte também os demais protocolos setoriais, no site do Plano SP (https://www.saopaulo.
sp.gov.br/planosp/setores/).
3. Para conferir como proceder com a testagem e o acompanhamento dos funcionários,
consulte o protocolo de acompanhamento da saúde do Estado de São Paulo. Ele pode ser
consultado aqui (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/protocolode-acompanhamento-covid-19.pdf).
4. Ademais, a existência de um protocolo sanitário dedicado ao setor não determina sua
abertura. Paralelamente, a inexistência de um protocolo não o impede de abrir. Para checar a
situação da abertura dos negócios em sua cidade, consulte a Classificação atualizada do seu
Departamento Regional de Saúde no Plano SP (https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/).

3

Protocolos setoriais
I. Setor: Saúde
Subsetor: Atendimento, consultas e exames
Estabelecimentos e empresas aos quais se aplica: Hospitais, unidades e postos de atendimento de
saúde, clínicas e consultórios médicos, laboratórios de exames médicos, laboratoriais ou de medicina diagnóstica, ambulatórios de farmácias, entre outros.
Protocolos:

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

O agendamento das consultas e exames deverá
ser realizado de forma a minimizar o número de
pessoas ao mesmo tempo na sala de espera, assegurando distanciamento de dois metros entre
os pacientes.

N/A

Recomendável

Apenas pacientes menores de idade poderão ter
acompanhantes para a realização de exames, com
exceção daqueles que necessitem de acompanhamento, tais como crianças de até 12 anos, idosos
e pessoas com deficiência.

N/A

Recomendável

Todos os exames eletivos deverão ser agendados previamente por telefone, e as vagas deverão considerar as regras de limite de pacientes/
clientes por área do estabelecimento, evitando
aglomerações.

Recomendável

Recomendável
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2. HIGIENE PESSOAL
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

Ao receber pagamento em dinheiro ou cheque, o
profissional deverá acondicioná-lo em um envelope e higienizar as mãos com álcool em gel 70%
imediatamente depois.

Recomendável

N/A

Deve ser solicitado ao paciente que higienize as
mãos, preferencialmente utilizando água e sabão
e, na impossibilidade, com álcool em gel 70%,
antes de pegar a ficha e a caneta para preenchimento. Se possível, o preenchimento da ficha será
feito pela própria secretária ou recepcionista para
evitar o número de contatos.

Recomendável

Recomendável

Durante o exame físico, a máscara do paciente
poderá ser retirada para a oroscopia. Como há
risco de transmissão por gotículas nesse momento, o profissional de saúde deverá usar óculos de proteção ou protetor facial adicionalmente à máscara cirúrgica.

Recomendável

N/A

O profissional de saúde deve higienizar as mãos,
preferencialmente utilizando água e sabão e, na
impossibilidade, com álcool em gel 70%, antes e
depois do exame físico e evitar tocar a face do
paciente com as mãos contaminadas.

Recomendável

N/A

O profissional de saúde, o paciente e eventual
acompanhante deverão utilizar máscara durante
a anamnese.

Recomendável

Recomendável

Durante a realização dos procedimentos, os
profissionais envolvidos diretamente deverão
utilizar protetores faciais (devidamente higienizados periodicamente) em adição à máscara (pre
ferencialmente N95, devendo ser trocada a cada
sete dias se suas características forem mantidas,
no máximo) e óculos. Recomenda-se, também, o
uso de aventais preferencialmente impermeáveis,
a depender do tipo de procedimento.

Recomendável

N/A
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3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

Deve-se ter absoluta atenção à higienização do
estetoscópio antes de levar as olivas aos ouvidos.
Após cada consulta, deverão ser higienizadas todas as superfícies e equipamentos tocados pelo
paciente ou acompanhante como: mesa de anamnese, cadeira, maca, balança, esfigmomanôtro,
termômetro e todos os equipamentos utilizados
em exames de diagnóstico.

Recomendável

N/A

Higienizar a bancada da recepção e as cadeiras após
cada uso por paciente ou acompanhante diferente.

Recomendável

N/A

Realizar o atendimento com as janelas abertas e
o ar-condicionado desligado sempre que possível.

Recomendável

N/A

4. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

Todo funcionário do setor saúde com sintomas deverá ser testado. Na impossibilidade de testar, manter o afastamento e monitoramento do colaborador.

Recomendável

N/A

Na véspera da consulta/exame, verificar a presença de sintomas suspeitos de COVID-19, contatando diretamente o futuro paciente.

N/A

Recomendável

