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OBJETIVO DA CARTILHA 
Fornecer orientações aos médicos peritos 
para retorno às atividades periciais 
presenciais de forma segura, enquanto 
durar o período de calamidade pública, a 
fim de reduzir o risco de transmissão do 
SARS-CoV-2, também conhecido como 
novo coronavírus – COVID-19.

RESULTADO ESPERADO 
Padronizar as ações de enfrentamento 
da pandemia nos atendimentos 
periciais presenciais, reduzir os riscos 
à saúde ocupacional dos profissionais 
envolvidos, assim como minimizar os 
riscos de transmissão da doença no 
ambiente pericial.
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INTRODUÇÃO 

Estudos científicos recentes demonstram que 
uma parcela significativa dos indivíduos 
com coronavírus não apresenta sintomas 
(assintomáticos) e que mesmo aqueles que 
acabam desenvolvendo sintomas (pré-
sintomáticos), antes mesmo de apresentá-los, 
podem transmitir o vírus a outras pessoas. Isso 
significa que o vírus pode se espalhar entre 
pessoas que interagem muito próximas - por 
exemplo, falar, tossir ou espirrar - mesmo que 
essas pessoas não apresentem sintomas. Assim 
sendo, recomenda-se o uso de máscaras em 
locais públicos.  

Em consultórios médicos, como no caso das 
perícias médicas, onde não há especificamente 
atendimento médico de pessoas com suspeita 
de infecção por coronavírus, sugerimos medidas 
de controle que devem ser implementadas para 
prevenir a transmissão comunitária.
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ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

Seguem abaixo sugestões de medidas de controle para evitar exposiçãi ao coronavírus: 

 
1. Antes do dia do atendimento pericial 

É recomendável que o ato ordinatório de marcação da perícia médica contenha informações sobre o 
coronavírus com as seguintes recomendações: 

• Se o periciado que apresentar sintomas de infecção respiratória  (tais como: tosse, coriza, dificuldade para 
respirar) ou febre anterior ou no dia da perícia, deverá comunicar o perito no processo o motivo do impedimento 
ao comparecimento, solicitando remarcação do ato processual.  

• É obrigatório o comparecimento a perícia utilizando máscara de proteção respiratório descartável 
ou lavável (pano). 

• Não será permitida a presença de acompanhantes, inclusive na recepção, exceto nos casos de dependência 
de terceiros (menores de idade, idosos, portadores de deficiência ou pessoa com mobilidade reduzida), 
devendo, nesses casos, ser recomendada a presença de apenas um acompanhante. O acompanhante 
também deve fazer uso de máscara de proteção respiratória obrigatoriamente. 

• É vedado comparecer a perícia com laudos, documentos médicos ou resultado de exames, devendo 
estes serem acostados nos autos antes do ato pericial, evitando circulação do vírus através de 
manuseio de papéis.

• Recomenda-se anexar, sempre que possível, todos os laudos, documentos médicos ou resultados de 
exames aos autos antes do ato pericial, evitando circulação do vírus através de manuseio de papéis. 
Ainda assim, deverá o periciando apresentar os documentos originais ao médico perito.
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• Funcionários que auxiliam o médico perito no local de atendimento devem ser orientados quanto às medidas 
de biossegurança e da necessidade de ações educativas e preventivas no dia do atendimento, tais como: 

• manter distanciamento social de 2 metros entre as pessoas. 

• alternar assentos entre os indivíduos ou posicioná-los com distância adequada de 2 metros entre si. 

• marcação no chão com distanciamento de 2 metros, a ser utilizado em caso de fila para atendimento. 

• preferencialmente, higienizar as mãos com água e sabão frequentemente, podendo utilizar álcool 
em gel como uma opção de higiene. 

• disponibilizar álcool gel 70% na recepção, sala de espera e sala do exame médico pericial. 

• realizar limpeza frequente do balcão de atendimento com álcool líquido 70%, evitando de tocar 
nas superfícies próximas ao usuário. 

• restringir compartilhamentos de objetos como canetas e pranchetas, higinenizando com frequência 
estes com álcool líquido 70%. 

• é vedado utilização de revistas ou material de leitura na sala de espera a fim de diminuir a 
circulação do vírus e a contaminação de objetos. 

• Priorizar o agendamento das perícias por hora marcada, informando ao periciado que compareça 
ao local de realização da perícia com antecedência máxima de 15 minutos do horário agendado, 
evitando aglomeração de pessoas na sala de recepção. 

• O intervalo de agendamento entre as perícias deve considerar o tempo necessário para higienização 
dos locais com pano e álcool líquido 70% nas superfícies.

• Intensificar a limpeza das áreas (pisos) com água e sabão, hipoclorito de sódio ou produto próprio 
para limpeza com ação desinfetante, germicida ou sanitizante. 

• O tempo de espera na recepção será dimensionado respeitando o distanciamento necessário entre 
os periciados. 

• Quando possível, recomenda-se a instalação de barreiras físicas como placas de acrílico nas áreas 
de atendimento ao público e consultórios. 

• Provimento  de  condições  para  adequada  higienização  simples das  mãos:  lavatório/pia  com  
dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura 
sem contato manual para uso dos usuários, tanto na recepção quanto em outros pontos dentro do 
serviço, minimizando o possível contato e evitando a sua circulação pelos serviços. 

• Quando possível, priorizar ventilação natural com portas e janelas abertas para circulação do ar. 

• Atualizar frequentemente os procedimentos com base nas orientações das autoridades sanitárias. 
 
• Todo material que chegar aos locais de atendimento deve ser higienizado.
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2. No dia do atendimento pericial 

• Os periciados e seus acompanhantes, quando necessários, devem observar seu acesso limitado 
nos locais de atendimento da perícia médica devido ao contexto da pandemia do coronavírus, 
independentemente da transmissão comunitária conhecida; 

• Cartazes e comunicações devem ser feitas aos periciados e seus acompanhantes orientando sobre os 
principais sinais e sintomas de doenças respiratórias agudas compatíveis com o COVID-19, restringindo 
a entrar na instalação se apresentarem riscos de transmissão da doença no local. 

• Alertas visuais devem ser colocados nas entradas das instalações e em outras áreas estratégicas, 
instruindo os visitantes a não entrar se tiverem febre ou sintomas respiratórios. 

• Se for possível, preferencialmente, antes da entrada ao ambiente pericial o periciando deve ter sua 
temperatura corporal aferida. 

• Indivíduos que forem notados pela equipe do estabelecimento com febre ou outros sintomas de doença 
respiratória aguda (por exemplo, tosse ou falta de ar) devem ser instruídos a deixar o estabelecimento 
e procurar atendimento médico, se necessário. 

• Orientar os periciandos e seus acompanhantes a adotar as medidas de higiene respiratória e etiqueta 
da tosse: 

• se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; 

• utilizar lenço de papel descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e 
realizar a higiene das mãos); 

• evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

• realizar a higiene das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica a 70%.

Cartilha para Atendimento 
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Cartazes sinalizadores de cuidados necessários para evitar a transmissão da doença devem ser 
distribuídos na entrada e sala de espera para conhecimento de todos, tais como os sugeridos abaixo:

Uso de máscara descartável ou lavável 
(de pano) para ajudar a retardar a 
propagação do COVID-19.

Realizar a higiene das mãos com água 
e sabão, quando não for possível utilizar 
solução de álcool em gel 70%. As 
instalações devem fornecer suprimentos 
adequados para os visitantes realizarem 
a higiene das mãos.

É essencial enfatizar que a manutenção 
do distanciamento social de 2 metros 
permanece importante para retardar 
a propagação do vírus. Evitar contato 
próximo enquanto aguarda na recepção.

Recomenda-se ampliar a frequência de limpeza da unidade, três vezes ao dia, com álcool 70% ou 
outro desinfetante padronizado pelo serviço, principalmente das superfícies mais tocadas como 
bancadas, teclados de computador, telefones, pias e vasos sanitários nos banheiros, maçanetas, 
corrimões, elevadores (botão de chamada, painel interno), etc.
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3. Durante o atendimento 

• O médico perito deve fazer uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs): máscara cirúrgica 
descartável ou lavável (pano), touca, óculos de proteção ou visor de proteção, avental descartável ou 
de pano lavável e luvas (quando do exame físico do periciado). Não é necessário uso de máscara 
N95 ou FPP2 se não houver procedimento com aerodispersóis. 

• A retirada dos EPIs deve seguir as normas de biossegurança. 

• Os materiais descartáveis devem ser desprezados no lixo apropriado para material biológico. 

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. 

• Utilizar calçado fechado durante o expediente de trabalho. 

• Retirar os adornos (anéis, alianças, pulseiras, relógios, etc.). 

• Realizar descarte da máscara de proteção sempre que estiver suja ou úmida. 

• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou álcool em gel 70%, seguindo os 5 momentos abaixo: 

• antes do contato com o periciando; 

• antes da realização do exame físico;  

• após risco de exposição a fluidos biológicos;  

• após contato com o periciando; 

• após contato com objetos tocados pelo periciando ou seu acompanhante).

• Evitar uso de microfones ou outros aparelhos semelhantes.
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4. Após o atendimento 

• Realizar limpeza e desinfecção da sala e dos instrumentais utilizados com álcool 70% ou hipoclorito 
de sódio 5% após o atendimento (desinfecção das superfícies em contato direto ou indireto do 
examinado, assepsia dos equipamentos como estetoscópio, esfigmomanômetro, etc.). 

• Solicitar ao profissional de higienização a troca do lixo quando atingir dois terços da capacidade de 
armazenamento do saco de lixo ou ao final do período de trabalho. 

• As roupas utilizadas pelo médico perito devem ser lavadas separa-damente das demais roupas da 
sua casa.
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