
Cuidados necessários para 
garantir a melhor segurança 
nos atendimentos 
presenciais. 

Guia Prático 
para um Retorno 
Seguro ao 
Consultório



A volta gradual dos atendimentos presenciais tende a ocorrer 
neste segundo semestre de 2020. Pensando em facilitar esse 
processo em sua rotina, nesse manual você encontra um copilado 
de medidas que devem ser seguidas. 

Uma coisa é certa. O teleatendimento ainda é a melhor opção 
até que a situação se torne mais segura. Porém, gradativamente, 
as atividades vão retomando o seu curso normal e com os 
atendimentos presenciais não será diferente. 

Com o objetivo de te ajudar nesta nova jornada, separamos 
algumas dicas práticas por aqui.

VAMOS LÁ



Entrada
Organize a entrada de pessoas no local para que não haja 
aglomeração;

Tapetes para higienização dos sapatos podem ser utilizados;

Disponibilização de álcool em gel 70 % e cartaz com orientação 
do uso obrigatório de máscara são recomendados;

Portas abertas melhoram a circulação de ar.

1 Cuidados com o ambiente

O novo formato 
dos atendimentos 
nutricionais 
presenciais



Sala de espera
Deixe espaços de 2 metros entre as cadeiras (caso sejam fixas, 
sinalize em qual sentar);

Elimine objetos de uso compartilhado: revistas, canetas, 
pranchetas, bebedouros, máquinas de café entre outros;

Disponibilize álcool em gel 70 % e/ou lavatório de mãos (utilize 
papéis descartáveis para secagem);

Utilize alertas visuais no ambiente explicando sobre como lavar 
as mãos, o uso do álcool 70%, etiqueta de tosse entre outros 
(desenvolvemos um para você);

Procure manter as janelas e portas abertas;

Favoreça a circulação de ar: janelas e portas abertas;

Realize com mais frequência a limpeza e desinfecção de 
objetos e superfícies que são tocadas pelas pessoas, utilizando 
água e sabão ou borrifando álcool 70%;

Higienize os sanitários com maior frequência; 

Instale barreira de acrílico ou implemente o uso de face shield 
para as recepcionistas, juntamente com uso de máscaras.



Recepcionista e outros
profissionais
Organize uma área de chegada e disponibilize locais para 
guarda segura dos objetos pessoais dos funcionários;

Oriente que os funcionários vistam seus uniformes ou roupa de 
trabalho somente no local de trabalho. Uniforme e EPI-S 
(Equipamentos de Proteção Individuais) não podem ser 
compartilhados;

O uso de luvas, máscaras, óculos, máscaras de proteção facial 
(face shield) ou qualquer outro Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) não substitui os cuidados básicos de higiene 
como por exemplo, lavagem frequente das mãos;

Caso a opção for uso de máscara reutilizável (de tecido), deve 
reforçar medidas de substituição e higiene. A máscara não 
deve ser usada por longos período, respeitando o máximo de 
3h ou período menor caso esteja úmida;

Afaste colaboradores do grupo de risco e sintomáticos;

Disponibilize álcool em gel e/ou lavatório para higienização 
periódica das mãos;

Faça treinamento de conscientização dos cuidados de 
“prevenção do COVID-19”- veja as orientações básicas do 
Ministério da Saúde.

2 Equipe



Se possível, abrir o consultório em horários alternativos, para 
que o tráfego de clientes e profissionais não coincida com o 
pico de movimento do transporte público;

Agende pacientes com intervalos maiores entre as consultas, 
pois assim não haverá aglomeração de pessoas;

Faça higienização do consultório a cada intervalo entre as 
consultas;

Oriente o paciente a chegar no máximo 5 minutos antes, para 
evitar sala de espera cheia;

Apenas idosos e crianças devem ter acompanhantes;

Mande lembretes antes da consulta sobre o uso obrigatório de 
máscara e sobre as demais orientações acima.

3 Mudanças no agendamento



Use a máscara;

Faça a higienização das mãos antes e após todos os 
procedimentos realizados com o paciente;

Procure se manter seguro e confortável durante o 
atendimento, dessa forma você conseguirá se doar mais na 
consulta;

Mantenha um olhar acolhedor ao paciente, palavras gentis e 
empaticas, já que o contato físico não é possível neste 
momento;

Não compartilhe objetos pessoais com o paciente: canetas, 
celulares, objetos de orientação da consulta entre outros;

Higienize seus equipamentos (balança, bioimpedância, fita 
métrica entre outros) após cada paciente;

Mantenha as janelas da sala abertas;

Oriente o paciente a deixar o consultório assim que finalizar a 
consulta para evitar aglomeração;

Garanta a higienização completa do consultório diariamente.

4
Você
NUTRICIONISTA
e PROFISSIONAIS
DA SAÚDE



4
O que diz o
Ministério da
Saúde?

Etiqueta respiratória e higienização
das mãos
A higienização das mãos é a medida mais eficaz de proteção. 
Esse simples gesto passou a salvar vidas e ainda continua sendo 
a principal estratégia de prevenção do Ministério da Saúde, 
associada às medidas de etiqueta respiratória, que incluem:

Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com 
água e sabão, ou então, higienize com álcool em gel 70%;

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com 
o braço, e não com as mãos;

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado;

Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros 
de qualquer pessoa tossindo ou espirrando;

CONTINUA



O que diz o Ministério da Saúde?

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um 
comportamento amigável sem contato físico, mas sempre 
com um olhar acolhedor;

Higienize com frequência o celular e os brinquedos das 
crianças;

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, 
toalhas, pratos e copos;

Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados;

Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, 
shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa;

Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, 
principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até 
melhorar;

Durma bem e tenha uma alimentação saudável;

Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em 
situações de saída de sua residência.



Use Máscara
ATENÇÃO AO USO CORRETO:

ATENÇÃO A ANVISA RECOMENDA QUE CADA PESSOA TENHA POR VOLTA 5 MÁSCARAS DE USO PESSOAL

Ela deve ficar justa ao rosto 
sem espaços nas laterais

Não toque no pano da 
máscara e não remova ao falar

Tire a máscara pelas alças 
laterais e higienize as mãos

Faça a higienização das 
mãos após o uso

A máscara deve cobrir
o queixo e o nariz

Lave as mãos antes de 
colocar as máscaras
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