
 

COMUNICADO  

 
O Instituto de Audição, Terapias Integrativas e da Linguagem - IATEL 

COMUNICA aos seus pacientes, voluntários, colaboradores e funcionários, o 

retorno gradativo dos seus serviços e atendimentos, a partir do dia 07 de Abril 

de 2020, conforme estabelece a Portaria da Secretaria Estadual de Saúde, 

número 223, de 05 de Abril de 2020.   

 

Nesse sentido, todos deverão adotar o seguinte protocolo: 

1) Profissionais e/ou pacientes com sinais e/ou sintomas de resfriado ou gripe, 

como coriza, tosse e febre, ou com suspeita do COVID -19, deverão 

permanecer em casa, em repouso, até se recuperarem. 

2) Todos os pacientes e responsáveis devem ser questionados no momento do 

agendamento e antes de cada consulta, sessão ou exame, se não estão com 

sintomas e/ou sinais de resfriado, gripe ou do COVID -19. Se estiverem o 

atendimento não poderá ocorrer, já que pacientes nestas condições devem 

ficar em quarentena até se recuperarem.  

3) Os profissionais deverão usar as EPIS necessárias e redobrar os cuidados 

com a higienização pessoal, dos consultórios, da recepção, dos banheiros e 

dos equipamentos e acessórios utilizados nos atendimentos. Fazer assepsia 

destes com água e sabão, água sanitária e/ou álcool 70%.    

4) Os profissionais deverão orientar seus pacientes a usar mascaras de 

proteção ao se dirigir até o IATEL, bem como a manter o distanciamento de 

pelo menos 1 metro e meio enquanto estiverem na recepção do Instituto.  

5) Os atendimentos deverão ter um intervalo entre eles para evitar encontro de 

pessoas na recepção e garantir tempo para higienização do profissional e 

desinfecção de espaços e objetos. 

6) Todos deverão adotar a “etiqueta “da tosse/espirro”:  cobrir a boca com a 

parte de dentro do cotovelo ou com lenço descartável, em seguida lavar 

corretamente as mãos e depois a face com água e sabão. E se possível, 

higienizar as mãos com álcool em gel. 

7) Os pais que estiverem de carro deverão entregar as crianças para o 

profissional no portão do IATEL e permanecer no carro até o final do 

atendimento. 

8) Os pacientes, em especial as crianças, deverão vir para o atendimento 

acompanhadas de apenas um (1) acompanhante. 

9) Antes de cada atendimento é OBRIGATÓRIO: 



a)  Verificar a temperatura corporal de cada paciente e acompanhante. Caso 

seja constatado quadro febril não deverá ocorrer o atendimento. Nesse caso, 

orientar o paciente para ficar em casa ou a procurar seu médico, e acompanhá-

lo à distância. 

b) Pedir ao paciente e acompanhante que retirem os calçados e os deixem na 

recepção, como medida preventiva. Como o piso do Instituto é de vinifico não 

prejudica quem fica descalço.   

c) O paciente e seu acompanhante deverão lavar as mãos e passar álcool 70% 

antes de entrar no consultório e após terminar a sessão ou exame. 

10) Qualquer colaborador, voluntário ou paciente que positivar para o COVID-

19 deverá comunicar ä Coordenação e ficar imediatamente em quarentena. 

Caberá ao IATEL comunicar o fato as autoridades competentes do Município e 

seguir as suas orientações. 

11) O IATEL adotará, ainda, as seguintes condutas nesse momento: 

a) Reorganização da recepção: retirar o máximo possível de objetos que 

possam acumular sujeira, manter apenas 4 cadeiras com distanciamento 

mínimo de 1,5m, fixar informações no mural sobre promoção da saúde e 

prevenção do COVID 19 e disponibilizar álcool 70% (em gel ou líquido) para os 

usuários. 

b) Oferecerá atendimento gratuito, COM HORÁRIO PREVIAMENTE 

AGENDADO, voltado a promoção da vitalidade segundo a medicina tradicional 

chinesa, seguindo as discussões, orientações e protocolos conhecidos na área, 

incluindo aqueles utilizados na China para o combate do COVID-19. Esse 

atendimento deverá servir, sobretudo, aos usuários do IATEL e as pessoas dos 

serviços considerados essenciais.  

c) Proceder à desinfecção de toda área externa e interna com empresa 

especializada na área. 
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