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COVID-19

Recentemente, o Conselho Federal de Fisioterapia e Te-

rapia Ocupacional (COFFITO), por meio da Resolução 

nº 516/2020, autorizou fisioterapeutas e terapeutas ocu-

pacionais a realizarem atendimentos nas modalidades de 

teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento. Nesse 

sentido, profissionais de qualquer especialidade 

devem ser capazes de fazer uma triagem rápi-

da, por meio de consulta remota, para identificar 

e encaminhar estes pacientes adequadamente.

Este guia tem o objetivo de orientar o profissional a 

avaliar os pacientes por meio de videochama-

das ou telefonemas.

A CARTILHA



PREPARAÇÃO DO AMBIENTE:  

Tenha em mãos 
as orientações 
atuais sobre 
isolamento 
em casa.

Recomendações do 
Ministério da Saúde: 
coronavirus.saude.gov.br

SE ORGANIZE
E DECIDA 

COMO IRÁ SE 
CONECTAR COM 

O PACIENTE. 

ORIENTAÇÃO

Ansiosos 

Comorbidades

Problemas 
auditivos

Diabetes

Doença cardiovascular

Gravidez

Tabagismo

Uso de esteróides ou 
outros imunossupres-
sores

Asma

Doença renal ou 
hepática crônica

Realize a triagem 
do histórico de 
saúde em busca 
de fatores de 
risco como: 

TRIAGEM DO 
HISTÓRICO 
DE SAÚDE 

A consulta 
remota é útil 
para pacientes
com: 

Doenças gravesCONSULTA 
REMOTA



CONEXÃO:  

TEAM WORK

Anote o telefone 
do paciente para 
o caso de a co-
nexão falhar. Se 
possível, assegu-
re-se que o pa-
ciente tenha pri-

vacidade. 

Confirme a 
identidade 

do paciente:  

Você pode 
me ouvir / 

me ver bem?

Verifique 
o vídeo e 
o áudio. 

Qual o seu 
nome? Qual 

a idade?

Verifique 
onde o 

paciente 
está:

Onde você 
está agora?



INICIANDO: 

Se ele demonstrar (na expressão 
facial ou verbal) muito doente, 
com falta de ar para falar, por 
exemplo, vá direto para as 
principais questões clínicas. 

Estabeleça o que o paciente 
deseja com a consulta, como: 

Geralmente seca, 
mas secreção não 

é incomum.

AVALIE 
RAPIDAMENTE 

O PACIENTE E O 
SEU ESTADO 

CLÍNICO.

AVALIAÇÃO 
RÁPIDA

CONSULTA

APRESENTAÇÃO MAIS COMUM:

Mais de 50% 
dos casos não 

apresentam febre.

TOSSE FEBRE 
ALTA

FADIGA FALTA
DE AR

Avaliação 
clínica.

Encaminha-
mento.

Tirar 
dúvidas.

Aconselha-
mento 

sobre autoi-
solamento.



HISTÓRICO:

ADAPTE AS 
PERGUNTAS AO 

HISTÓRICO 
CLÍNICO DO 
PACIENTE. 

Contato próximo com algum caso 
con�rmado de Covid-19, familiar imediato 
indisposto, grupo de risco ocupacional.

Data do primeiro 
sintoma.

CONTATO

HISTÓRICO 
DA DOENÇA 

ATUAL

SINTOMAS 
CLÍNICOS 

MAIS 
COMUNS

Geralmente seca, 
mas secreção não 
é incomum.

Mais de 50% 
dos casos não 
apresentam febre.

TOSSE

FEBRE 
ALTA

FADIGA

FALTA
DE AR



AVALIE AS 
FUNÇÕES FÍSICAS 

E MENTAIS DA 
MELHOR FORMA 

POSSÍVEL.

Observe:

A incapacidade de falar frases 
completas é comum em 
doenças graves. 

O paciente pode fazer suas próprias 
medições dos instrumentos em casa: 

Interprete os 
resultados do 
automonitoramento 
com cautela e no 
contexto de sua 
avaliação mais 
ampla.

NO 
TELEFONE

POR MEIO 
DO VÍDEO 

MEDICAÇÕES

VERIFIQUE 
A FUNÇÃO 
RESPIRA-

TÓRIA 

Solicite que o 
paciente ou 
cuidador relate: 

Estado da respiração

Coloração do rosto e lábios

Comportamento geral 

Coloração da pele

“Como está sua respiração?” 

“O que a sua falta de ar o 
impede de fazer?” 

Temperatura 

Pulso 

Frequência cardíaca 

Pressão arterial 

Saturação de 
oxigênio

EXAME: 



DECISÃO E AÇÃO: 
Aconselhar e organizar o acompanhamento, levando em 
consideração a capacidade local.

PROVAVEL-
MENTE 

COVID-19, MAS 
ESTÁ BEM, COM 

SINTOMAS 
LEVES

PROVAVEL-
MENTE 

COVID-19,
INDISPOSTO,

EM PIORA

INDISPOSTO 
E NECESSITA

DE INTER-
NAÇÃO

COMORBIDADES
RELEVANTES

Autogerenciamento:
ingestão de líquidos e 
controle dos sintomas.

Reduza a propagação 
do vírus. Siga as 

recomendações atuais 
para �car em casa.  

Se morar sozinho, 
tenha algum 
contato para 
monitorar.

Se morar sozinho, 
tenha algum 
contato para 
monitorar.

Manter ingestão 
de líquidos (6 a 8 
copos por dia).

Procure ajuda 
médica imediata 
caso apresente 

sintomas de 
bandeira

 vermelha.

Rede de segurança

BANDEIRA VERMELHA COVID-19

Organizar um 
gerenciamento por 
vídeo. Monitorar de 
perto caso suspeite 

de pneumonia.

Assistência proativa e 
completa ao paciente.

Protocolo de 
ambulância.

Severa falta 
de ar em 
repouso.

Di�culdade 
para 

respirar.

Dor ou 
pressão no 

peito.

Pele fria, 
úmida ou 
pálida e 

manchada.

Confusão 
repentina.

Di�culdade 
de 

despertar.

Lábios ou 
rostos 

azulados.

Pouca ou 
nenhuma 
produção 
de urina.

Tossindo 
sangue.

Outras 
condições, 

como:

Rigidez do pescoço;

Erupção cutânea 
sem branqueamento 
(exantema).



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
(baseadas em 1099 pacientes internados em Wuhan, China).

Tosse69%

Temperatura entre 
35,7ºc e 38ºc 

22%

Temperatura maior 
que 38ºc 

22%

Fadiga38%

Secreção34%

Qualquer 
comorbidade 

24%

Falta de ar 19%

Dor muscular 15%

Dor de garganta 15%

Dor de cabeça 14%

Arrepios 12%

Congestão nasal 5%

Náusea ou 
vômitos 

5%

Diarreia4%



QUAIS PACIENTES 
COM PNEUMONIA 

DEVEM SER 
ENCAMINHADOS 

PARA O 
HOSPITAL?

Incursões ventilatórias 
por minuto.  

Se o paciente 
tiver um 
oxímetro 
disponível. 

TEMPERTURA 
> 38ºC

FREQUÊNCIA 
RESPIRATÓRIA 

> 20 

SATURAÇÃO 
DE OXIGÊNIO 

≤ 94%

FREQUÊNCIA
 CARDÍACA > 

100 B.P.M. COM 
CONFUSÃO RE-

PENTINA.

Fonte: 

Greenhalgh, Trisha, Gerald Choon Huat Koh, and Josip 
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BMJ 368 (2020). (Traduzido por Francisco Xavier Araujo 
e Mauricio Scholl Schell). 
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