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COVID-19

A CARTILHA
Com o objetivo de 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 Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4 ª Região (CREFITO-4 MG) elaborou uma cartilha de
orientações para a realização
dos atendimentos essenciais.

OS SERVIÇOS
FISIOTERAPÊUTICO
E TERAPÊUTICO
OCUPACIONAL SÃO
ESSENCIAIS
A Fisioterapia e a Terapia Ocupacional são profissões de saúde criadas e regulamentadas pelo Decreto Lei Nº 938, de 13 de outubro de 1969 e seus
serviços/atividades, independentemente da especialidade, cenário de atuação e recursos utilizados,
são essenciais à assistência à saúde, nos termos do
art 3 º, inciso I, do Decreto nº 10.282/2020. Os
profissionais da área são dotados de autonomia
e independem de outros profissionais de saúde
para a realização de suas funções, sem prejuízo da
importante atuação inter e multiprofissional para
o atendimento integral da saúde dos indivíduos.
Dessa forma, os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais possuem autonomia para
realizar diagnóstico e traçar o tratamento/intervenção mais adequado ao paciente/cliente, bem
como distinguir a eletividade de cada um.

Mas, como realizar os atendimentos durante a pandemia?
O que muda é como o profissional irá fazer esse
acompanhamento presencial, presencial/ reduzido e/ou teleconsulta/telemonitoramento.
Obs.: Quando verificada a possibilidade de
o atendimento não presencial acarretar em
complicações cardiorrespiratórias e vasculares,
perdas importantes da capacidade funcional e
riscos de agravamento, levando o paciente a
procurar atendimento hospitalar, a modalidade presencial deve ser mantida.
ATENÇÃO: O preenchimento de prontuário continua obrigatório em todas
as modalidades de atendimento. (Resolução COFFITO nº 414 /2012 e nº 415/2012).

Atendimentos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais em consultórios, clínicas e domiciliares durante
a quarentena decorrente da COVID-19

ATENDIMENTO
PRESENCIAL

Os serviços que mantiverem
os atendimentos essenciais
devem prever ações no plano
de contingenciamento junto à
Vigilância Sanitária
Municipal, com o manejo
de pacientes, EPI e
medidas de
profilaxia.

Recomendamos,
no entanto, que os
atendimentos PRESENCIAIS
devam ser mantidos somente
quando IMPRESCINDÍVEIS
nessa modalidade.
SAÚDE
SEGURANÇA
RESPONSABILIDADE
PROTEÇÃO

É dever do fisioterapeuta manter
o acompanhamento de todos os
seus pacientes por meio de
telessáude (telemonitoramento
e teleconsulta), conforme
Resolução COFFITO
no 516/20.

TELESSÁUDE

PREVENÇÃO

EPIs

EPIs são nossas armas
para evitar a contaminação e
disseminação. Manter os
atendimentos presenciais
restritos ao IMPRESCINDÍVEL,
garante que não faltem EPIs
para os que realmente
precisam.

Imprescindível é o que não se pode
dispensar ou renunciar; indispensável.
Ou seja, quando o não atendimento
presencial acarreta em complicações
cardiorrespiratórias e vasculares,
perda importante da capacidade
funcional e necessidade
de procurar por parte do
paciente a pronto
atendimento ou
IMPRESCINatendimento
DÍVEL
hospitalar.

CRITÉRIOS QUE
DEVEM SER
OBSERVADOS
PARA A DECISÃO DE
MANUTENÇÃO OU
NÃO DO ATENDIMENTO
PRESENCIAL

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL
PACIENTE

NEUROLÓGICO

Comprometimento
sensóriomotor e
cognitivo

Comprometimento
sensóriomotor

Acamado
/pouca
mobilidade
ativa

Mobilidade
ativa
moderada
à boa

Acamado
/pouca
mobilidade
ativa

Modalidade
ativa
moderada
à boa

Atendimento
presencial
reduzido +
telemonitoramento
+ orientação
familiar
/cuidador

Teleconsulta +
telemonitoramento +
orientação
familiar /
cuidador

Atendimento
presencial
mantido +
orientação
familiar
/cuidador

Atendimento
presencial
reduzido +
orientação
familiar
/cuidador

FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA
PACIENTE
PÓS-OPERATÓRIO

PACIENTE

PÓS-OPERATÓRIO
NÃO-CIRÚRGICO

Agudo

Atendimento
presencial
mantido +
teleconsulta e
telemonitoramento

Sub-agudo

Crônico

Atendimento
presencial
reduzido +
teleconsulta e
telemonitoramento

teleconsulta +
telemonitoramento

FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA

PACIENTE

MUSCULOESQUELÉTICO
AGUDIZADO

Agudo

Sub-agudo

Atendimento
presencial
mantido +
teleconsulta e
telemonitoramento

Atendimento
presencial
reduzido +
teleconsulta e
telemonitoramento

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

PACIENTE
DOMICILIAR EM
VENTILAÇÃO
MECÂNICA

Adulto

Pediátrico

Atendimento
presencial
mantido +
orientação
familiar
/cuidador

Atendimento
presencial
mantido +
orientação
familiar
/cuidador

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

PRODUÇÃO
DE AEROSSOL
PELO
MECANISMO
DE TOSSE

Tosse
produtiva
eficaz

Sempre que
for tossir
proteger
com uso de
um lenço
descartável

Tosse seca
improdutiva

Se suspeita ou confirmação da
COVID-19, utilizar máscaras N95.
Nos demais casos, utilizar
máscaras simples.

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA
ASPIRAÇÃO
ÁREAS EM
AMBIENTE
DOMICILIAR

Via
Nasotraqueal

Via
Traqueostomia

Materiais necessários:
. sonda de aspiração estéril de uso único;
. luva de latex;
. luva plástica estéril.
Não instilar soro fisiológico 0,9%.

Sempre fazer uso de EPIs:
. máscara cirúrgica (se COVID-19, utilizar N95);
. óculos de aspiração;
. jaleco descartável de manga longa;
. touca.

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

PACIENTE

PNEUMOPATA
HIPERSECRETIVO
DOMICILIAR

Traqueostomizado

Atendimento
presencial
mantido +
orientação
familiar
/cuidador

Tosse
ineficaz

Atendimento
presencial
mantido +
orientação
familiar
/cuidador

Tosse
eficaz

Atendimento
presencial
reduzido +
telemonitoramento
+ orientação
familiar
/cuidador

FISIOTERAPIA GERONTOLOGIA

PACIENTE
IDOSO

Totalmente
dependente

Atendimento
presencial
mantido +
orientação
cuidador

Parcialmente
dependente

Atendimento
presencial
reduzido +
telemonitoramento
+ orientação
cuidador

Totalmente
independente

Teleconsulta +
telemonitoramento
+ orientação
cuidador

PROTOCOLOS DE
BIOSSEGURANÇA
PARA ATENDIMENTOS
AMBULATORIAIS
Durante os atendimentos ambulatoriais
presenciais, os profissionais devem cumprir, rigorosamente, as seguintes normas
de biossegurança
• Garanta o acesso aos suprimentos para
higiene das mãos na entrada dos serviços
de saúde, nas salas de espera e de atendimento para os pacientes e profissionais;
• Utilize informativos visuais em locais
estratégicos para fornecer instruções aos
pacientes sobre a higiene das mãos e etiqueta da tosse;

• 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);
• Forneça informações e treinamentos
específicos sobre a prevenção da transmissão da COVID-19 para os profissionais de
saúde, higiene, funcionários, dentre outros;
• Agende os pacientes de forma a evitar filas de espera. Na sala de espera, o
ambiente deve comportar um distanciamento mínimo entre os indivíduos.

* Também devem ser obedecidas
outras normas expedidas pela Organização Mundial de Saúde e autoridades sanitárias.

Na sala de espera
• Paciente ambulatorial (consultório, clínica
e domiciliar) com qualquer sintoma gripal
deve ter seu atendimento suspenso se o
caso for eletivo, do contrário, todas as precauções de biossegurança e equipamentos
de proteção individual para procedimentos com aerossol devem ser adotados;
• Há necessidades de uso de EPIs (especialmente máscara) para todos os pacientes e
funcionários da recepção com ou sem sintomas respiratórios;
• Profissionais responsáveis pela limpeza devem utilizar máscara cirúrgica, capote, luvas de trabalho, proteção ocular, botas ou
sapatos fechados se constatado paciente
com sintomas respiratórios.

Durante os atendimentos
• Em exame físico de pacientes com sintomas
respiratórios, os profissionais devem utilizar máscara cirúrgica, capote, luvas e
proteção ocular;
• Em exame físico de pacientes sem sintomas respiratórios, o profissional deve utilizar EPI de
acordo com o padrão de precauções.

Outros procedimentos a serem
cumpridos:
• Luvas são descartáveis e capotes, gorros
e proteção ocular, quando não forem descartáveis devem ser higienizados após
cada uso;
• A higienização dos consultórios deve
ser realizada entre as consultas dos
pacientes com sintomas respiratórios. Os profissionais devem utilizar máscara
cirúrgica, capote, luvas de trabalho pesado,
proteção ocular, botas ou sapatos fechados.
As máscaras cirúrgicas devem ser trocadas
a um período máximo de quatro horas ou
se úmida/suja. Todos os demais profissionais
que trabalharem no local (recepção, limpeza
e outros) devem seguir as mesmas 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 desinfetados de acordo com as
instruções do fabricante. Certifique-se de que os
procedimentos de limpeza e
desinfecção ambiental sejam
seguidos de modo correto.

PLANTÃO
GABINETE DE CRISE
CREFITO-4 MG
Para sanar dúvidas de fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais
de Minas Gerais sobre o manejo
do paciente, devido à crise gerada
pela disseminação da COVID-19, o
CREFITO-4 MG criou o Gabinete
de Crise que funciona todos os
7 dias da semana, 24 horas. O
atendimento acontece via Whatsapp, pelo número (31) 99584-5961.

O CREFITO-4 MG alerta os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais a estarem
atentos às informações atualizadas das autoridades sanitárias no enfrentamento da
COVID-19.

Fontes:
• Recomendações para atendimentos ambulatoriais, elaboradas pelo Comitê
de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento da COVID-19 do CREFITO-4 MG;
• Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);
• Organização Mundial da Saúde (OMS);
• Crefito 8.

