INFORMAÇÃO COVID - 19
PARA FISIOTERAPEUTAS

RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS FISIOTERAPEUTAS
COMO POSSO ME PROTEGER NA VIDA COTIDIANA
E NO TRABALHO?
As medidas gerais de proteção individual diante das doenças respiratórias
incluem:
- Higiene das mãos: lavar frequentemente com água e sabão (ou soluções
alcoólicas), principalmente depois do contato direto com pessoas ou superfícies.
- Evitar o contato com mucosas: não toque nos olhos, nariz e boca sem antes
lavar as mãos. As mucosas são a porta de entrada do vírus e as mãos facilitam a
transmissão.
- Etiqueta da tosse: ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo
fletido. Se usar lenço descartável, colocá-lo no lixo após a utilização. Em seguida,
lavar as mãos.
- Reduzir o contato físico: evitar apertos de mão, abraços, compartilhar copos e
objetos pessoais.
- Evitar multidões: lugares lotados que não permitem a distância segura de pelo
menos 1 a 2 metros, que é a distância de propagação das gotas de veículo do
vírus.
- Transmitir informações precisas: ajudar a conscientizar sobre a importância do
cumprimento das medidas preventivas.
- Se apresentar sintomas: permanecer em casa, mantendo distância de cerca de
1,5 metro de outras pessoas.

DEVO UTILIZAR MÁSCARA
PARA ME PROTEGER?
A população saudável deve utilizar máscara.
As máscaras são de uso individual, e servem de
barreira física ao vírus.
O uso inadequado de máscaras pode contribuir
para aumentar o contágio. Evite tocar na
mesma durante seu uso.Se precisar ajustá-la,
faça-o somente pelas laterais e com as mãos
lavadas.
Fique atento às orientações do Ministério
da Saúde.

GESTÃO DOS PACIENTES
CONSIDERAR A POSSIBILIDADE DE SUSPENDER OU
REPROGRAMAR O TRATAMENTO
Considerar seriamente o adiamento ou suspensão do tratamento nas seguintes
condições:
- Clientes que sofrem de patologias crônicas, com comorbidades, principalmente
idosos.
- Em pacientes imunossuprimidos.
- Em todos os casos em que o próprio profissional de saúde tenha sintomas
gastrointestinais e tosse, mesmo na ausência de febre.

CONSIDERAR A VIABILIDADE PARA TELECONSULTA
OU TELEMONITORAMENTO
Nos casos em que não se possa adiar ou suspender o tratamento, sugere-se a
realização de contato telefônico prévio para:

- Certificar-se da presença de sintomas de infeção respiratória e febre (mais de
37,5 °C), mesmo que o paciente não seja idoso e/ou de grupo de risco. Havendo
sintomas, considerar a viabilidade de realização de Telemonitoramento, e
orientá-lo a ficar em casa, atento à evolução dos mesmos. Caso necessário,
procurar assistência médica, se possível, por via telefônica.
- Informar sobre a conveniência de suspender temporariamente as sessões de
populações especiais (idosos, pacientes com doenças crônicas, comorbidades
ou imunossuprimidos), avaliando com eles, caso a caso, o equilíbrio adequado
entre os benefícios da sessão de fisioterapia (presencial ou por Telemonitoramento)
e o risco de propagação do vírus.
- Quando o tratamento não puder ser adiado, comunicar que todos os protocolos
de segurança serão adotados para limitar o contato entre os pacientes e reforçar
as medidas de higiene já adotadas. Para garantir maior segurança na assistência
fisioterapêutica, recomenda-se que não haja mais de um acompanhante por
cliente na sala de espera.
SUGERIMOS QUE SE PROMOVA, QUANDO POSSÍVEL, A UTILIZAÇÃO DE ABORDAGENS À
DISTÂNCIA DE CONSULTA E TRATAMENTO, COM A TRIAGEM POR TELEFONE, O ENVIO DE
MÓDULOS DE EXERCÍCIOS INDICADOS, E SESSÕES REGISTRADAS MONITORADAS POR
VIDEOCHAMADA.

GESTÃO DO ESPAÇO
- Disponibilizar nas salas de espera material informativo acerca da COVID-19 (Ministério
da Saúde: https://coronavirus.saude.gov.br/).
- Manter frascos de gel hidroalcoólico 70% disponíveis, em todos os ambientes da
Clínica, com cartazes solicitando aos pacientes e colaboradores que desinfetem
suas mãos com frequência, desde sua entrada até a saída da Clínica.
- Organizar as consultas de forma a limitar a presença simultânea de muitas pessoas
na Clínica, na medida do possível. Esta medida deve levar em consideração o tamanho
dos espaços locais e visa permitir o reforço das medidas de higiene ambiental,
como ventilação das salas, e distanciamento de pessoas.
- Organizar a sala de espera e de atendimento, de modo que cadeiras e macas
estejam posicionadas com 1-2 metros de distância entre si.
- Considerar a possibilidade de limitar áreas de uso dos calçados, criando "área
limpa" (com uso de meias antiderrapante, calçados especialmente destinados para
os atendimentos ou propés) e “área suja” (onde são guardados os sapatos de uso
externo). Pense em demarcar os espaços com fita adesiva.
- Reforçar a limpeza e higienização de objetos e superfícies do ambiente.
A bibliografia demonstra que o Coronavírus é eficazmente inativado mediante
procedimentos de desinfecção com produtos adequados, os quais incluem o uso
de desinfetantes comumente utilizados em ambiente hospitalar (etanol 70%,
hipoclorito de sódio 0,1- 0,5% e peróxido de hidrogênio 0,5%), sempre após a
entrada de uma nova pessoa.
- É aconselhável reduzir o risco de contato direto entre um cliente e outro, com
utilização de toalhas e lençóis descartáveis (rolo de papel), desinfecção de maca,
colchonetes, equipamentos de trabalho e outras superfícies.
É IMPORTANTE INFORMAÇÃO E TREINAMENTO DE TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS.
NAS SITUAÇÕES EM QUE A ADEQUADA HIGIENIZAÇÃO DE TODO O MATERIAL NÃO ESTEJA
GARANTIDA É ACONSELHADA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO.

RECOMENDAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Precisamos de sua
Colaboração!

FISIOTERAPEUTAS
RECOMENDAÇÕES PARA AS CLÍNICAS:
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Higienização das mãos ao chegar no
ambiente de trabalho, no início e final da
sessão, antes e após a utilização de materiais
(TRX, pesos, bandas elásticas, etc) é de

extrema importância. Ter à disposição gel
higienizante é uma boa solução.

DURANTE CONSULTA E TRATAMENTO:
De pacientes com sintomas respiratórios (típicos da COVID-19):
- Recomenda-se uso de máscara cirúrgica (paciente e profissional).
- O Fisioterapeuta deve manter, quando possível, distância de pelo menos 1 metro, e
usar avental descartável.
De pacientes suspeitos ou afetados com a COVID-19:
- Recomenda-se o uso de máscara FFP2 ou N95, proteção ocular (óculos ou protetor
facial), bata cirúrgica e luvas.
De pacientes suspeitos ou afetados pela COVID-19 (em procedimentos que podem
gerar aerossóis):
- Recomenda-se o uso de máscara N95, proteção ocular (óculos e protetor facial),
bata cirúrgica e luvas.
DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA:

Explicar aos pacientes as precauções de higiene:
1. A forma e os momentos corretos em que a higienização das mãos deve ser
realizada.
2. Instruções sobre a etiqueta da tosse.
3. Disponibilizar máscaras para todos os pacientes.
4. Adotar distanciamento, na medida do possível, para prevenção de contágio
com outras pessoas.

QUARENTENA

CONSELHOS DE SAÚDE:

A quarentena é uma recomendação ajustada à situação de crise de saúde, que
responde de maneira proporcional à necessidade de priorizar a segurança e a
saúde dos cidadãos e dos profissionais de saúde.
A falta de movimento pode provocar:
Rigidez articular, perda de força
muscular, problemas respiratórios e
circulatórios, constipação,
úlceras na pele, depressão,
desorientação, etc.
Não prolongar, mais que o
necessário e habitual “o estar
sentado”.
Hidratar-se bem e ajustar a dieta
e o seu conteúdo calórico.
Trabalhar as 4 capacidades físicas
elementares: a flexibilidade, a
velocidade, a resistência e a
força.

Mantenha-se o mais
ativo possível para
evitar as consequências
da falta de movimento.

Exercícios ativos,
com amplitude de
movimento, dos 4
membros.

Se for possível,
caminhar dentro de
casa, ou entre os
extremos da casa,
durante, pelo menos, 5
min por cada hora que
está acordado.

Se o espaço for
reduzido, uma boa
alternativa é a
"marcha estacionária"
(caminhar no local
sem avançar),
elevando os
joelhos de forma
alternada.

Dicas!

QUARENTENA
ESTRATÉGIAS PARA REDUZIR O STRESS:

O stress, inevitavelmente, poderá acompanhar esta emergência. É normal sentir-se
triste, confuso e assustado durante uma crise, mas algumas soluções simples
podem ajudá-lo:
* Aproveite ao máximo o seu tempo livre para estudar e participar de cursos
gratuitos à distância.
* Não consultar obsessivamente os canais sociais com cenários catastróficos.
Procurar informação em fontes confiáveis.
* Adotar um estilo de vida saudável, com caminhada e atividade física ao ar livre,
reduzindo o consumo de tabaco e álcool, e mantendo uma dieta equilibrada.

INDICAÇÕES PARA OS FISIOTERAPEUTAS DE ACORDO
COM AS DIRETRIZES DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
PÚBLICAS E PRIVADAS
(Hospitais, lares de idosos
clínicas ambulatórias e domicílios)

GABINETES E PROFISSIONAIS
LIBERAIS
(Profissionais autônomos)

Seguir os planos de contingência
internos.

COVID19

O Fisioterapeuta deverá elaborar e aplicar
seu próprio plano de contingência.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
Evitar contato com os olhos, nariz e boca sem desinfetar as mãos.
Tossir ou espirrar no o antebraço ou em lenço de papel (descartá-lo), e lavar as mãos.
Evitar locais com multidões que não permitam manter a distância de segurança de, pelo menos, 1
metro.
Reduzir o contato físico, evitar aperto de mão, abraços e compartilhar copos.
Transmitir informações precisas e ajudar na consciencialização da importância das medidas preventivas.

SOBRE PACIENTES E USO DE EPI
Todos os pacientes:

Higiene das mãos e protocolo da tosse.
Uso de máscara e, se necessário, distância preventiva.

Indivíduos que apresentem sintomas respiratórios e febre mais de 37,5°:

Permaneçam em casa.
Limitem contato social.
Entrem em contato com o Ministério da Saúde (136).
Pacientes com sintomas respiratórios (não COVID-19):

Acrescentar distanciamento de 1,5 metro.

Paciente com suspeita ou infectado (com COVID-19):

Máscara PFF2 ou N95, proteção ocular, avental e luvas.
Se o procedimento envolve aerossóis:

Máscara PFF2 ou N95, proteção ocular (óculos e protetor facial),
avental e luvas.

MOMENTOS INDICADOS PARA HIGIENE DAS MÃOS
Antes de contato físico com o paciente.
Antes de iniciar um procedimento.
Após contato com líquido biológico.
Após o contato físico com o paciente.
Após contato com superfícies.

GESTÃO DO ESPAÇO

GESTÃO DOS PACIENTES
Sugerimos que se proponha, quando possível, métodos de trabalho que permitam a utilização de
abordagem de Consulta e Tratamento Telemáticos:

Telefone.
Monitoramento por vídeo chamada.
Envio de instruções.

Prestação de
serviço útil

Redução do risco
de propagação

Na fase atual deverá dar-se prioridade
à redução do risco de propagação do
vírus!
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Missão:
Representar, agregar e fortalecer os interesses de empresas e das entidades
associativas dos prestadores de serviços de Fisioterapia, colaborando assim
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Encontre-nos nas redes sociais!
@fenafisio
www.fenafisio.com.br
secretaria@fenafisio.com.br

FENAFISIO com você!

