
Denúncias e informações
ligue 160.

Modelo Operacional:
 Seguir todas as determinações do protocolo geral, no que couber.

 No agendamento da consulta, o paciente deverá responder a uma anamnese para   
 informar se apresentou algum sintoma sugestivo de Covid-19 nos últimos 14 dias ou se   
 manteve contato com pessoas identi�cadas ou suspeitas de estarem infectadas com a   
 doença. Em caso a�rmativo a uma destas perguntas, o atendimento deverá ser adiado
 por 14 dias.
 Deve ser aferida a temperatura de todos os pacientes e dos funcionários/pro�ssionais,  
 que deverá ser aferida duas vezes ao dia sendo que a primeira deverá ser antes de iniciar  
 o trabalho e a outra ao longo do dia. Caso apresentem temperatura acima de 37,5°C ou  
 sintomas sugestivos de Covid-19, devem ser orientados a procurar o serviço  de saúde. 

 O intervalo de atendimento entre pacientes deve ser, no mínimo, de 30 (trinta) minutos
 para permitir a higienização adequada do ambiente.

 Durantes o atendimento os pro�ssionais devem utilizar todos os EPI — gorro, máscara,  
 óculos ou protetor facial (máscara face shield), avental impermeável e propé —, e fornecer  
 óculos, gorro e propé para o paciente e acompanhante, quando permitido, priorizando o  
 uso de EPI descartáveis.

 Todos os resíduos devem ser enquadrados na categoria A1, sendo acondicionados e  
 tratados conforme RDC/ANVISA nº 222/2018.

 Os membros da equipe devem retirar todos os adereços, como anéis, pulseiras, cordões,  
 brincos e relógios para atender os pacientes.

 Caso haja necessidade de realizar esterilização, o pro�ssional que for realizar o serviço  
 deverá usar o EPI adequado, incluindo proteção facial (máscara face shield), avental   
 impermeável, luvas, gorro e máscara.

 Todo e qualquer material externo que adentrar o consultório, a exemplo de insumos,   
 deverá ser devidamente higienizado.
 Realizar desinfecção do ambiente, do equipamento, dos materiais de uso individual e EPI,  
 como óculos e/ou protetores de face, após uso de cada paciente.

 Para evitar o risco de contaminação cruzada, retirar todos os itens fáceis de tocar, como  
 revistas, jornais, tablets, folhetos ou catálogos de informações.

 Não poderá haver a oferta de degustação de produtos aos consumidores (como café,  
 doces, balas e/ou biscoitos).
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Seja também um �scal dessas medidas e ajude a proteger a saúde de todos.

PROTOCOLO COMPLETO: salvador.ba.gov.br/coronavirus


