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Com o objetivo de prevenir e orientar os 
profissionais sobre as recomendações a serem 
adotadas diante do atual cenário epidemiológi-
co do país, por consequência da pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19), o Comitê 
de Acompanhamento das Ações de Prevenção 
e Enfrentamento do novo coronavírus do Con-
selho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional da 4ª Região (CREFITO-4 MG) elaborou 
uma cartilha de orientações para a realização de 
atendimentos ambulatoriais.

A CARTILHA

COVID-19



1   Minimize a chance de exposições. Ao agendar 
consultas, discuta a possibilidade de reagendamen-
to, principalmente se o paciente apresentar sintomas 
respiratórios, se for idoso e aqueles que apresentam 
doenças crônicas e multimorbidades;

2   Considere limitar os pontos de entrada e trânsito 
de pacientes com sintomas de infecção respiratória 
para que sejam adotadas ações preventivas adequadas 
(máscara facial na entrada e durante a visita);

3   Garanta o acesso aos suprimentos para higiene das 
mãos na entrada dos serviços de saúde, nas salas de es-
pera e de atendimento para os pacientes e profissionais;
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4   Utilize alertas visuais (faixas, placas, pôsteres) em 
locais estratégicos para fornecer instruções aos pacientes 
sobre a higiene das mãos e etiqueta da tosse;

5   Forneça informações e treinamentos específicos so-
bre a prevenção da transmissão do COVID-19 para os 
profissionais de saúde, higiene, funcionários, etc;

6   Os profissionais da saúde devem abster-se de ir ao 
trabalho em presença de sintomas respiratórios agudos.

COVID-19



QUAIS OS SINTOMAS 
MAIS COMUNS?

• Mal-estar; 

• tosse; 

• congestão nasal;

• coriza;

•  dificuldade para respirar.



COMO VOCÊ PODE SUSPEITAR 
QUE ESTÁ COM CORONAVÍRUS?

• Mal-estar; 

• tosse; 

• congestão nasal;

• coriza;

•  dificuldade para respirar.

• Situação 1:  Esteve no exterior nos últi-
mos 14 dias?

• Situação 2: Teve contato com alguém 
com suspeita ou caso confirmado de co-
ronavírus?



Profissionais de 
saúde

Exame físico de pacientes com 
sintomas respiratórios

• Máscara cirúrgica
• Capote
• Luvas
• Proteção ocular

Exame físico de pacientes sem 
sintomas respiratórios

EPI de acordo com o pa-
drão de precauções

Pacientes 
com sintomas 
respiratórios

Qualquer tipo Máscara cirúrgica se to-
lerada

Pacientes 
sem sintomas 
respiratórios

Sem necessidade do uso 
de EPI

CONSULTÓRIOS E 
AMBULATÓRIOS



SALA DE ESPERA

Pacientes 
com sintomas 
respiratórios

Qualquer tipo

• Máscara cirúrgica
• Transferência 

imediata para o 
isolamento ou

• Área separada das 
outras pessoas ou

• Prover distância > 1 
metro

Pacientes 
sem sintomas 
respiratórios

Sem necessidade do uso 
de EPI

Profissionais de 
higiene / limpeza Depois e entre consultas 

de pacientes com sintomas 
respiratórios

• Máscara cirúrgica
• Capote
• Luvas de trabalho 

pesado
• Proteção ocular
• Botas ou sapatos 

fechados



• Capotes, luvas e gorros são descartáveis e a prote-
ção ocular deve ser higienizada a cada uso.

• Durante procedimentos assistenciais que geram 
aerossol, os profissionais não devem permanecer no 
quarto do paciente. 

• A higienização dos consultórios deve ser realizada en-
tre as consultas dos pacientes com sintomas respira-
tórios. Os profissionais devem utilizar máscara cirúrgi-
ca, capote, luvas de trabalho pesado, proteção ocular, 
botas ou sapatos fechados. As máscaras devem ser 
trocadas a cada duas horas ou se úmida/suja. Todos 



os demais profissionais que  trabalharem no local 
(recepção, limpeza e outros) devem seguir as mes-
mas orientações e adotar os mesmos cuidados. 

• O descarte de luvas, máscaras, capotes e outros 
devem seguir as normativas do PGRSS.

• Os equipamentos não descartáveis utilizados no 
atendimento do paciente devem ser limpos e de-
sinfetados de acordo com as instruções do fabri-
cante. Certifique-se de que os procedimentos de 
limpeza e desinfecção ambiental sejam seguidos 
de modo correto.



RECOMENDA-SE A SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA DOS 
ATENDIMENTOS EM GRUPO 
POR FISIOTERAPEUTAS E 
TERAPEUTAS OCUPACIONAIS

Diante da declaração da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19) e considerando as 
recomendações da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para prevenir a propagação 
da COVID-19 no ambiente de trabalho, o 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4 MG) 
recomenda a suspensão temporária imediata 
de todo e qualquer atendimento fisiotera-
pêutico ou terapêutico ocupacional realizado 
em grupo, cabendo aos profissionais orien-
tarem seus pacientes a evitarem esse tipo de 



atendimento também em outras atividades, 
como recreativas e sociais. Nos casos em que 
a suspensão dos atendimentos possa ocasionar 
prejuízos à evolução do paciente, recomenda-
-se que seja realizado de forma individualizada. 

A orientação do CREFITO-4 MG se faz neces-
sária como medida preventiva para a redução 
dos riscos de contágio social do coronavírus 
no âmbito dos atendimentos prestados por 
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nos 
diferentes ambientes terapêuticos.

*Orientações elaboradas pelo Comitê instituído pelo CREFITO-4 e homologadas pela 
diretoria, passível de atualizações conforme evolução dos dados epidemiológicos e novas 
evidências. Documento atualizado em 17 de março de 2020. 




