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COVID-19

A CARTILHA
Com o objetivo de prevenir e orientar os
profissionais sobre as recomendações a serem
adotadas diante do atual cenário epidemiológico
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 Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
4ª Região (CREFITO-4 MG) elaborou uma cartilha
de orientações para a realização de atendimento
em ambiente domiciliar.
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CRITÉRIOS DE IMUNODEPRESSÃO:

RECOMENDA-SE SUSPENDER OS
ATENDIMENTOS DOMICILIARES:
• A idosos, principalmente aqueles acometidos por
patologias crônicas, múltiplas morbidades e
com mais de 80 anos;
• A pacientes com imunodepressão congênita
ou adquirida;
• Quando o próprio profissional apresentar
sintomas respiratórios (coriza, tosse, com
ou sem febre);
• Quando o(a) profissional apresentar imunodepressão ou for gestante.

• Neutropenia;
• Neoplasias hematológicas com ou sem quimioterapia;
• HIV positivo com CD4<200;
• Asplenia funcional ou anatômica;
• Transplantes;
• Quimioterapia nos últimos 30 dias;
• Paciente em uso de corticosteroides por mais de 15 dias
(prednisona > 40 mg/dia ou hidrocortisona > 160 mg/dia ou
metilprednisolona > 32 mg/dia, dexametasona > 6 mg/dia);
• Doenças auto-imunes;
• Imunodeficiência congênita.

NA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER
OS ATENDIMENTOS EM VIRTUDE DOS
BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO SEREM
MAIORES QUE O RISCO DE PROPAGAÇÃO DO COVID-19, RECOMENDA-SE
AO PROFISSIONAL:
1) PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NÃO
SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE COVID-19:
• Realizar higiene das mãos sistematicamente:
Lavar as mãos antes de tocar o paciente;
Desinfetar as mãos com álcool (70% - 85%) antes de
iniciar um procedimento estéril;
Lavar as mãos após o contato com fluidos
corporais;
Desinfetar as mãos com álcool (70% - 85%) após tocar
as superfícies ao redor do paciente;
Lavar as mãos ao final do atendimento do paciente.
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• Utilizar máscara facial descartável, substituindo-a
sempre que estiver úmida (saturada);
• Solicitar ao paciente, quando for possível, que lave as
mãos antes de iniciar o atendimento;
• Sendo necessário o uso de luvas durante algum
procedimento, descarta-las imediatamente após o
uso;
• Suspender o uso de materiais e/ou equipamentos que não seja de uso individual do
paciente e que não possam ser higienizados com
álcool (70% - 85%);
• O descarte de luvas, capotes, máscaras e outros deve
seguir normativas da Vigilância Sanitária.

2) PARA ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS
OU CONFIRMADOS DE COVID-19 QUE NÃO
NECESSITAM DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR:
• Certificar que o paciente esteja se mantendo em
ambiente privativo, utilizando máscara facial
descartável e trocando-a sempre que estiver úmida.
• Obrigatório ao fisioterapeuta o uso de máscara
facial com filtro N95, óculos de proteção, capote
descartável e luvas de procedimento.
Seguir o protocolo abaixo:
• FORA do quarto
1º Lavar as mãos,
2º Vestir o capote,
3º Colocar a máscara N95 e óculos de proteção.
• DENTRO do quarto
1º Higienizar as mãos com álcool (70% - 85%),
2º Colocar luvas,
3º finalizado o atendimento, higienizar os materiais não
descartáveis com álcool (70% - 85%), retirar luvas de
procedimento e descarta-las,
4º Higienizar novamente as mãos com álcool,
5º Retirar avental descartável,
6º Higienizar novamente as mãos.
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• APÓS SAIR DO QUARTO
1º Retirar óculos,
2º Retirar a máscara N95 e colocá-la em um saco
plástico identificado,
3º Higienizar as mãos,
4º Calçar luvas de procedimentos para realizar limpeza
do óculos e superfície de apoio com água e detergente
seguida de desinfecção com álcool (70% - 85%),
5º Retirar e descartar as luvas,
6º Higienizar as mãos.
ATENÇÃO: somente utilizar materiais e/ou equipamentos que sejam de uso individual do paciente e
passíveis de desinfecção com álcool (70% - 85%).
A máscara com filtro N95 pode ser reutilizada pelo
mesmo profissional por longos períodos, desde
que se mantenha íntegra, seca e limpa. Deve ser
descartada quando estiver com sujidade visível,
danificada ou houver dificuldade para respirar
(saturação da máscara).
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ORIENTAR AOS PACIENTES, FAMILIARES
E CUIDADORES:
1. Evitar de receber visitas. O isolamento social
tem se mostrado a maneira mais eficaz de controlar a
disseminação rápida do COVID-19;
2. Evitar frequentar lugares onde circulam muitas
pessoas;
3. Evitar abraços, beijos e apertos de mãos;
4. Evitar tocar boca, olhos e nariz sem higienizar
as mãos;
5. Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e
objetos de uso pessoal;
6. Lavar as mãos mais frequentemente que o de
costume e sempre que chegar da rua;
7. Higienizar as mãos e equipamentos eletrônicos,
como o celular, com álcool (70 a 85%);
8. Higienizar as mãos com álcool sempre que for
tocar ou manusear o ente com necessidade de
cuidados específicos;
9. Higienizar diariamente com álcool as superfícies, os
materiais e dispositivos utilizados pelo ente enfermo;

10. Ao tossir ou espirrar, proteger a boca e o nariz
com a parte interna do cotovelo ou com um lenço
descartável e em seguida lavar as mãos;
11. Manter o ambiente arejado, mantendo janelas
abertas privilegiando a ventilação natural.
Não utilizar ventilador;
12. Reforçar entre os idosos e doentes crônicos a
necessidade de vacinar contra influenza.
*Orientações elaboradas pelo Comitê instituído pelo CREFITO-4
e homologadas pela diretoria, passível de atualizações conforme evolução
dos dados epidemiológicos e novas evidências. Documento atual de 17 de
março de 2020.

