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A CARTILHA
É de responsabilidade de todo profissional da saúde, aqui em
especial o terapeuta ocupacional, garantir a assistência
adequada ao seu cliente / paciente, contribuindo para
minimização do sofrimento e da devida recuperação
da saúde e garantindo a devida continuidade de tratamento
hospitalar e ambulatorial, restringindo, assim, as complicações
e sequelas advindas da interrupção completa dos atendimentos presencias.

COMO REALIZAR OS
ATENDIMENTOS DURANTE A
PANDEMIA DA COVID-19?
Os profissionais possuem autonomia e independência para realizar diagnóstico e traçar o tratamento/intervenção mais adequado ao paciente/
cliente, bem como distinguir quais pacientes ou casos
podem ser atendidos como prioritários para o
atendimento presencial ou quais devem ser acompanhados por telessaúde durante a pandemia.

ATENDIMENTO

PRESENCIAL
Existem atendimentos que não podem ser interrompidos, mesmo durante o período de pandemia da COVID-19. Cabe ao terapeuta ocupacional avaliar a complexidade da saúde dos seus pacientes e decidir pela
continuidade ou interrupção dos atendimentos.

Recomendamos que os atendimentos PRESENCIAIS devam ser mantidos somente quando
INDISPENSÁVEIS nessa modalidade. Ou seja,
quando o não atendimento presencial acarreta sequelas e complicações com deformidades restritivas
e permanentes ao paciente que influenciam na qualidade de vida, na funcionalidade e na performance do
desempenho ocupacional.

São prioridades para o atendimento da
Terapia Ocupacional neste momento:
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TERMO DE
RESPONSABILIDADE:
orientamos aos profissionais que ao optar
em retomar suas atividades presenciais,
para se resguardar judicialmente, forneçam aos pacientes e cuidadores um
termo de responsabilidade, declarando os protocolos de biossegurança utilizados para realização dos
atendimentos, bem como a declaração de estar ciente e de acordo
com os riscos, perigos e nocividades
derivados da exposição pessoal, de funcionários e clientes no estabelecimento no
tocante à possibilidade de contaminação
pelo novo coronavírus (COVID-19).

PROTOCOLOS DE
BIOSSEGURANÇA:
com a continuidade do atendimento
presencial, o profissional deve seguir rigorosamente os protocolos
de recomendações emitidos pelo
Conselho Regional de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional da 4ª Região
(CREFITO-4 MG) e demais órgãos
oficiais de saúde, a fim de que sejam
obedecidas todas as normas de biossegurança preconizadas para proteção pessoal e do usuário do serviço.

• Os atendimentos em grupo estão suspensos;
• O serviço funcionará definido com agendamento único a cada horário / atendimento;
• O paciente continuará tendo atendimento personalizado e individualizado;
• Após cada sessão de Terapia Ocupacional, deve-se realizar a desinfecção da sala e dos materiais utilizados;

• Os agendamentos deverão ser intercalados com intervalos entre eles;
• As áreas devem estar organizadas de forma a manter
o distanciamento entre pessoas;
• O paciente deverá respeitar o seu horário de agendamento, evitando o atraso, bem como não chegar
muito antes de seu horário de atendimento, evitando aglomerações na sala de espera;

TELESSAÚDE

Para os demais casos, é recomendada a suspensão do
atendimento presencial, sendo dever do terapeuta
ocupacionall manter o acompanhamento de todos os seus pacientes por meio de telessaúde
(telemonitoramento e teleconsulta), conforme Resolução COFFITO nº 516/2020.
A prestação dos serviços do terapeuta ocupacional
por meio de telessaúde pode ocorrer de forma
síncrona (qualquer forma de comunicação a distância realizada em tempo real) ou assíncrona (qualquer forma de comunicação a distância não realizada
em tempo real).

TIPOS DE
CONSULTAS
Teleconsulta
Consiste na consulta clínica registrada
e realizada pelo terapeuta ocupacional
a distância.
Telemonitoramento
Compreende no acompanhamento a
distância de paciente atendido previamente de forma presencial, por meio
de aparelhos tecnológicos.

ATENÇÃO!
O preenchimento de prontuário continua obrigatório em todas as modalidades de atendimento.
(Resolução COFFITO nº 415/2012).

