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ANEXO IV 

 

 
 

Considerando o cenário atual de alerta global da doença causada pelo novo coronavírus 

(COVID-19), bem como as medidas preventivas recomendadas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, orienta 

que Clínicas e Consultórios Odontológicos, Serviços de Próteses Odontológicas, Salão de 

Beleza, Barbearias, Clínicas de Estéticas, Serviços de Podologia, Estúdios de Tatuagem e 

Congêneres adotem os seguintes cuidados para minimizar o risco de disseminação do vírus: 

 

O atendimento deverá ser com restrição de público à um cliente por vez por ambiente, conforme 

seus alvarás de funcionamento. O agendamento deverá ser realizado exclusivamente de maneira 

não presencial, sendo recomendado que o profissional questione se o cliente apresenta os 

seguintes sintomas: febre, tosse, congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de 

garganta, dores no corpo, dor de cabeça, caso apresente quaisquer destes sintomas, seja orientado 

entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde no telefone no telefone do Disk Saúde: 

0800 647 4222;  e o agendamento/atendimento não deverá ser realizado. 

Deve ser recomendado ao cliente que o mesmo esteja utilizando máscara, podendo ser esta 

cirúrgica ou artesanal, quando dirigir-se ao estabelecimento para seu atendimento, devendo 

permanecer com a mesma até seu retorno à residência. 

Não será permitida a permanência em sala de espera, sendo o cliente encaminhado diretamente ao 

ambiente onde será atendido. 

Recomenda-se que os estabelecimentos: Clínicas e Consultórios Odontológicos façam a aferição 

da temperatura corporal dos clientes e colaboradores ao adentrar no local e utilizem os EPIs 

conforme o preconizado. Os clientes e/ou colaboradores que apresentarem quaisquer dos 

seguintes sintomas: febre, tosse, congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de 

garganta, dores no corpo, dor de cabeça, devem ser imediatamente afastado das atividades e 

orientado entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde nos telefone do Disk Saúde: 

0800 647 4222, e serem encaminhados para casa (não podendo serem atendidos/trabalharem). 

Obs.: A aferição da temperatura deverá preferencialmente ser realizada através de termômetro 

digital infravermelho ou similar. Caso não o possua, poderá ser utilizado termômetro digital 

axililar, devendo ser realizada a desinfecção deste, antes e após o uso, com álcool 70 % com 

fricção por 30 segundos. 

O estabelecimento deve destacar informações na entrada dos estabelecimentos quanto aos 

sintomas da COVID-19, formas de contágio e orientações quanto etiqueta respiratória. 

O estabelecimento deverá disponibilizar para seus clientes e colaboradores álcool à 70% para  

desinfecção para as mãos.  

A desinfecção das mãos deverá ser realizada ao adentrar no estabelecimento, bem como, ao início 

e término de cada atendimento. Ressalta-se que a utilização do álcool à 70% não substitui a 

importância a lavagem das mão com água e sabão, por no mínimo 40 segundos. 

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM 

CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS; SERVIÇOS 

DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS; SALÃO DE BELEZA; BARBEARIAS; 

CLÍNICAS DE ESTÉTICAS, SERVIÇOS DE PODOLOGIA, ESTÚDIOS DE 

TATUAGEM E CONGÊNERES. 
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Realizar a desinfecção com álcool à 70%, solução clorada (0,5% a 1%) ou sanitizante adequado 

segundo recomendações da ANVISA, das superfícies de grande contato, tais como: corrimão, 

banheiros, maçanetas, terminais de pagamento, elevadores, puxadores, geladeiras, bancadas, 

cadeiras, macas, poltronas/sofás, dentre outros. 

Obs.: Proceder a limpeza com pano ou toalha limpos, sendo estes de uso único, devendo ser 

higienizados para a próxima utilização ou utilizar material descartável (papel toalha, toalha de 

papel, pano multiuso); 

Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão, devem ser lacrados em 

todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do dispensador de água para copos. 

Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e funcionários. Também é 

permitido aos funcionários copos ou canecas não descartáveis, desde que de uso individual. 

Aos locais que possuem sistema de ar condicionado, manter os componentes limpos, de forma a 

evitar a propagação de agentes nocivos. 

Os ambientes deverão permanecer com as portas e janelas abertas a fim de manter a ventilação. 

Os funcionários devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos e antebraços. 

As manicures e pedicures deverão utilizar luvas e troca-lás a cada cliente, com prévia lavagem das 

mãos. 

As máquinas de cartão deverão ser higienizadas pelo funcionário do caixa sempre após cada uso. 

 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS CLIENTES:  

 

Realizar a higienização das mãos ao entrar no estabelecimento, acessar balcões de atendimento e 

“caixas”; 

Ao tossir ou espirrar cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável, descartá-lo imediatamente 

e realizar higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço descartável cobrir o nariz e 

boca com o braço flexionado; 

Caso adquirir algum produto, ao chegar em casa, proceder a higienização da embalagem com 

álcool à 70% ou solução clorada (0,5% a 1%); 

Evitar consumo de alimentos no estabelecimento.  

 

Base legal: 

 

- RESOLUÇÃO SESA nº 700/2013, que dispõe sobre as condições e funcionamentos de Salão de 

Beleza, Barbearia e/ou Depilação no Estado do Paraná. 

- NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, orientações para Serviços de Saúde: 

medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos 

ou confirmados de infecção pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2).  

 

 


