
 

RECOMENDAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS 
NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 
 
A “VIGILÂNCIA SANITÁRIA” do município de Guarulhos, através das “Autoridades Sanitárias” 
que integram a “Seção Técnica de Serviços de Saúde”, desenvolvendo o caráter preventivo, 
fiscalizador e, principalmente, o caráter educativo de suas funções, e considerando a situação 
de emergência nacional relacionada à pandemia da Covid-19 (Coronavírus), bem como a 
necessidade de priorizar medidas preventivas para evitar a propagação do vírus, recomenda 
medidas que devem ser implantadas nos Serviços Médicos Ambulatoriais: 
 
– Manter funcionários com suspeita de contaminação da Covid-19 e aqueles com diagnóstico 
confirmado afastados ou em regime de teletrabalho, por, no mínimo, 14 dias, mesmo quando 
apresente condições físicas de saúde que possibilitem o trabalho presencial. O mesmo se aplica 
para aqueles que tiveram contato com infectado pela Covid -19 nos últimos 14 dias;  
 
- Disponibilizar máscaras de proteção aos funcionários, bem como incentivar o uso das mesmas 
no trajeto para o trabalho, seja em transporte coletivo ou individual, e em lugares públicos e de 
convívio familiar e social; 
 
- Ao agendar consultas ambulatoriais, questionar se os clientes apresentam sintomas de 
infecção respiratória (por exemplo, tosse, coriza, dificuldade para respirar). Esses clientes 
devem ser orientados, caso seja possível, remarcar a consulta para depois da melhora dos 
sintomas. Também deve ser orientado que todo cliente deve ir ao serviço usando máscara de 
tecido e permanecer com esta durante a permanência no estabelecimento; 
 
- Os clientes somente poderão ser atendidos se estiverem utilizando máscaras protetivas (O 
Serviço deverá disponibilizar caso necessário); 
 
- Na chegada ao serviço de saúde, instruir os clientes e acompanhantes a informar se estão 
com sintomas de infecção respiratória (por exemplo, tosse, coriza, dificuldade para respirar). 
Nesses casos, devem ser tomadas as ações preventivas apropriadas, por exemplo, o uso da 
máscara cirúrgica a partir da entrada no serviço;   
 
- Garantir que clientes com sintomas suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2 ou outra infecção 
respiratória não fiquem esperando atendimento entre os outros clientes. Identifique um espaço 
separado e bem ventilado; 
 
- Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por clientes como canetas, pranchetas e 
telefones; 
 
- Divulgar informações acerca da Covid-19 e das medidas de prevenção; 



 

- Disponibilizar álcool em gel 70% aos seus clientes e funcionários para higienização das mãos 
em todos os ambientes e estações de trabalho;  
 
- Os estabelecimentos deverão garantir o acesso a pia com água, sabão líquido, toalha de papel 
descartável e lixeira com tampo e pedal para a devida higienização das mãos dos clientes e 
colaboradores; 
 
- Incentivar a lavagem das mãos com água e sabão ou higienização com álcool em gel 70% para 
os funcionários e clientes; 
 
- Evitar a aglomeração de clientes e acompanhantes;  
 
- Promover a demarcação no solo, nos espaços destinados às filas de clientes em atendimento, 
para que permaneçam em espera a uma distância mínima de um metro uns dos outros;  
 
- Utilizar barreiras físicas ou Equipamento de Proteção Individual (EPI) específico de proteção 
entre pessoas, no formato de divisórias transparentes ou protetores faciais, sempre que a 
distância mínima entre pessoas não puder ser mantida;  
 
- Limitar o número de pessoas de acordo com a área de atendimento, de maneira a sempre 
garantir o distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre cada pessoa; 
 
 - Retirar ou evitar o uso de tapetes, facilitando o processo de higienização; 
 
- Os bebedouros de jato inclinado de utilização comum devem ser removidos ou lacrados; 
 
- Quando possível, evitar o uso de ar condicionado. Caso seja a única opção de ventilação, 
instalar e manter filtros e dutos limpos, além de realizar semanalmente a manutenção e limpeza 
do sistema de ar condicionado por meio de Plano de Manutenção, Operação e Controle 
(PMOC); 
 
- Manter os ambientes abertos e arejados e sempre que possível, manter as portas abertas para 
evitar o toque nas maçanetas e fechaduras;  
 
- Sempre que possível, evitar a circulação de funcionários nas áreas comuns dos 
estabelecimentos e fora dos seus ambientes específicos de trabalho; 
 
- Orientar os funcionários e clientes para que não compartilhem objetos pessoais, tais como 
fones de ouvido, celulares, canetas, bem como para que realizem a higienização adequada dos 
mesmos. Sempre que possível, o mesmo deverá ser aplicado para o compartilhamento de 
objetos de trabalho; 
 



 

- Aperfeiçoar e reforçar os processos de limpeza e higienização em todos os ambientes e 
equipamentos, incluindo piso, estações de trabalho, máquinas, mesas, cadeiras, computadores, 
entre outros e intensificar a limpeza de áreas comuns e de grande circulação de pessoas 
durante o período de funcionamento, principalmente as mais tocadas, como maçanetas, 
interruptores de luz, corrimões, botões dos elevadores etc.; 
 
- Utilizar para a limpeza sabão, ou detergente, ou álcool 70%, ou solução de água sanitária, ou 
produtos saneantes notificados/registrados junto ao órgão competente, a depender da superfície 
a ser higienizada; 
 
- Os pagamentos devem ser realizados preferencialmente online ou por meio de cartão, evitando 
contatos desnecessários entre funcionários e clientes. As máquinas de cartão devem ser 
envelopadas com filme plástico e higienizá-las a cada uso; 
 
- Todos os profissionais deverão utilizar EPIs condizentes com os procedimentos realizados. A 
máscara de tecido NÃO é um EPI, por isso ela NÃO deve ser usada por profissionais de saúde 
ou de apoio. Deve-se usar a máscara cirúrgica (durante a assistência ou contato direto, a menos 
de 1 metro de pacientes), ou a máscara N95/PFF2 ou equivalente (durante a realização de 
procedimentos potencialmente geradores de aerossóis); 
 
- Os equipamentos técnicos deverão ser higienizados após cada atendimento com produtos 
saneantes notificados/registrados junto ao órgão competente; e objetos fornecidos a clientes 
devem estar embalados individualmente. 
 
Esterilização de Instrumentais  
Todos os instrumentais devem passar pelo processo de limpeza e esterilização conforme 
RDC/ANVISA nº 15 de 15/03/2012.   
 
Resíduos de Serviços de Saúde  
- Disponibilizar em todos os ambientes de atendimento, lixeiras com tampo e pedal identificadas 
conforme resíduos descartados; 
 
- Os resíduos dos Serviços de Saúde devem ser criteriosamente armazenados em sacos 
específicos para cada tipo de resíduos, conforme a RDC/ANVISA nº 222 de 28/03/2018 e ser 
contemplado no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde do Estabelecimento.   
 
 
 
 
 
 
 



 

Consultas indicadas: 
 
Prefeitura de Guarulhos 
lixozero.guarulhos.sp.gov.br/conteudo/covid19 
www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/2020-
03/CARTAZ_A3_PROTECAO%20E%20PREVENCAO%20DOEN%C3%87AS%20RESPIRATO
RIAS.pdf 
Lei Municipal 6144/2006 – Código Sanitário do Município de Guarulhos  
www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06144lei.pdf   
 
Governo do Estado de São Paulo 
www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64959-04.05.2020.html  
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus  
www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_campaign=Pl
anoSP  
 
Ministério da Saúde 
coronavirus.saude.gov.br 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus 
www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/cartaz-como-fazer-
higiene-das-maos-com-preparacao-alcoolica-e-com-sabonete-liquido-e-agua 
portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/16/folder_prevencao_doencas_respiratorias
.pdf 
portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-
GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28 
portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-
8448-c9aa426ec410 
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html 
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