
Vá  a  Central  de
Equipamentos  e

realize  os
empréstimos
necessários

Coloque  na
sequência :
avental ,

respirador ,  
óculos  de

proteção ,  protetor
facial  e  gorro

Coloque  seus
materiais  na

bancada  da  área  de
paramentação

sinalizada

Busque  caixa
plástica  disponível
nas  prateleiras  e

coloque  seus
materiais  nela  e

deixe  seus
pertences  na
prateleira

Posicione  seus  EPIs  na
bancada

ROTINA DE ATENDIMENTO NAS CLÍNICAS

Vá  para  o
vestiário ,

higienize  as
mãos  e  coloque
roupa  exclusiva

para
atendimento

Realize  teste  de
vedação

1 
ou
5

2 
ou
6

Entrada  na  clínica  04 :  área
de  paramentação  (primeiras

rosetas)

Entrada  na  clínica  03 :  área
de  paramentação  (primeiras

rosetas)

Vá  para  clínica
de  atendimento

Separe  os
materiais  e

dirija-se  para
clínica  de

atendimento  

Preparo  dos  materiais/equipamentos  e  paramentação

ENFRENTAMENTO  À  COVID-19

 VOLANTE  INTERNO :  
- busca  de  materiais  no

carrinho
-solicitar  empréstimos  ao

volante  externo
- realização  de  raio-x ,  S/N

VOLANTE  EXTERNO :
- empréstimos  na  Central
de  Equipamentos ,  S/N ;  
- preencher  impressos  
- encaminhar/orientar

pacientes

 
Avental ,  respirador ,

óculos ,  protetor  facial ,
gorro  e  luvas

 
Avental ,  máscara  cirúrgica ,

protetor  facial ,  gorro  e
higienização  das  mãos

Vide  protocolos :  Fluxo  de  pacientes ;  EPIs ;  Dispensação  de  materiais  Central  de  Equipamentos  e  Raio-x



Preparo  da  área
de  trabalho :

desinfecções/bar
reiras  físicas

ROTINA DE ATENDIMENTO NAS CLÍNICAS

Atendimento   a  4  mãos :  verifique
roseta  demarcada

ATENDENTE 01 ATENDENTE 02

Atendimento ,  materiais ,  término  e  desparamentação

ENFRENTAMENTO  À  COVID-19

Recepção  do
paciente :  guarda  de

pertence ;  gorro ;
prótese  e  aparelhos ;
bocheco  e  limpeza

da  face

Adotar  medidas  p/
minimização  de  geração  de

gotículas  dispersas  e  aerossois

Coloque  luvas  antes  do  atendimento

Após  atendimento

Liberação  do  paciente  e
desinfecção  do  equipo  e  caixa

Limpeza  e  preparo
de  materiais

Retirada  das  luvas  na  área  de
trabalho/expurgo  e  higienização  das  mãos

Troque  de  luvas
Dirigir-se  p/ clínica  de  entrada :  área  de

desparamentação  (rosetas  janelas)

ATENDENTE 01 ATENDENTE 02

Retirar  gorro  e  higienizar  mãos ;
retirar  protetor  e  oculos  e

higienizar  as  mãos  e  colocar
luvas

Realizar
desinfecção
do  óculos  e
do  protetor ;

retirar  
 capote  e
higienizar
as  mãos

Na  área  da  prateleira ,
retire  o  respirador ,

armazene  e  higienize
as  mãos

Para  acionar
volante  interno ,
levante  o  braço

Volante  interno  deve  ficar  na  área  de
atendimento  somente  o  período  de

solicitação  e  entrega

Saia  da  clínicaCirculação  de  pacientes/atendentes/servidores  somente  pela  parte  
central  da  clínicas


