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A atuação das duas categorias no contexto da APS parte das atividades 
desenvolvidas através das duas linhas de suporte do referencial do Apoio 
Matricial. Assim, enfatizamos a necessidade de manutenção e/ou 
readequação dessas atividades para o contexto da pandemia, sem perder 
tal referencial como horizonte de atuação pro�ssional.

� QUAIS ATIVIDADES PODEM SER DESENVOLVIDAS?

As atividades do �sioterapeuta e terapeuta ocupacional no âmbito da APS 
devem ocorrer de forma integrada aos demais pro�ssionais das Equipes 
Multipro�ssionais da Atenção Primária à Saúde, tendo em vista que o 
trabalho em equipe é um pilar essencial do seu processo de trabalho.

Atividades de suporte 
clínico-assistencial

Atividades de suporte 
técnico-pedagógico

APOIO 
MATRICIAL

Visita domiciliar;
Atendimento presencial 

na UBS;
Teleconsulta 

e Telemonitoramento;
Atendimento Compartilhado

e Teleconsultoria;
Monitoramento de casos

sintomáticos gripais.

Reunião de equipe 
Nasf-AB;

Reunião com outras 
equipes de saúde;

Atividades em grupo;
Atividades educativas 

em saúde;
Atividades de Educação
Permanente em Saúde.

Tipos de atividades a serem desenvolvidas pelo Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional na APS no contexto da COVID-19

ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA E DO TERAPEUTA 
OCUPACIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
NO CONTEXTO DA COVID-19



Atividades de suporte 
Clínico-assistencial
Para a realização das atividades de modo presencial, são sugeridos critérios de prioridade 
que podem orientar o �uxo de demandas, a �m de diminuir a exposição desnecessária do 
pro�ssional e do usuário. Con�ra a seguir que critérios são esses.

CRITÉRIOS DE PRIORIDADE PARA ELEIÇÃO DE VISITA
DOMICILIAR E/OU ATENDIMENTO PRESENCIAL
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Alterações musculoesqueléticas agudas 
(entorses, bursites, tendinites, dores na 

coluna, entre outros);

Pós-cirúrgico recente por fratura 
e/ou amputação (até três meses);

Avaliação de grau de incapacidade em 
hanseníase;

Afecções neurológicas (paralisia 
cerebral, Parkinson, Alzheimer, Acidente 

Vascular Cerebral, paralisia
facial, traumatismo cranioencefálico, 

trauma raquimedular, entre outros) com 
diagnóstico recente

(até seis meses);

Pé em risco/pé diabético;

Criança com atraso no desenvolvimento 
sem acompanhamento;

Condições respiratórias exacerbadas 
(DPOC, asma);

Alterações cardiorrespiratórias 
pós COVID-19.

Avaliação de grau de incapacidade em hanseníase;

Alterações musculoesqueléticas agudas (osteoartrite; 
osteoartrose; �bromialgia; tendinite e bursite);

Pós-cirúrgico recente por fratura e/ou amputação 
(até três meses);

Afecções neurológicas (AVC, Parkinson, Alzheimer,
traumatismo cranioencefálico e trauma raquimedular, 

entre outros) com diagnóstico recente 
(até seis meses);

Pé em risco/pé diabético;

Criança com atraso no desenvolvimento sem 
acompanhamento (considerar os casos especí�cos de 

prematuros e/ou baixo peso; paralisia cerebral; TEA)

Puerpério (depressão pós-parto; di�culdades com a 
amamentação);

Processos demenciais recentes 
(início dos sintomas em até 6 meses);

Demandas de Saúde Mental (depressão; ansiedade;

fobias; ideação suicida; automutilação; alterações
comportamentais decorrentes do isolamento social);

Situações de vulnerabilidade 
(violências; negligência; fome);

Terminalidade/cuidados paliativos 
sem acompanhamento;

Condições respiratórias exacerbadas (DPOC, asma)
e alterações cardiorrespiratórias pós COVID-19.



Não cumprimentar com apertos de mãos, abraços e beijos, esclarecendo o 
motivo de tal mudança de hábitos e costumes e orientar as medidas de 
prevenção da COVID-19, como higienização das mãos, etiqueta respiratória, 
uso de máscaras e descarte correto.

Utilizar máscara protetora e luvas descartáveis em cada atendimento, 
além de jaleco/avental/capote descartável (que deve ser descartado 
após cada consulta).

Ampliar uso de EPI (touca, óculos de proteção, protetores faciais, avental 
impermeável, entre outros) sempre que o usuário for sintomático respiratório 
ou que se julgar necessário e oportuno para manutenção da segurança do 
pro�ssional e do usuário.

Lavar as mãos com água e sabão, antes e após o atendimento e orientar o 
usuário para que faça o mesmo. O álcool em gel ou líquido 70% pode ser 
uma forma adicional de higienização, mas não substitui a lavagem das mãos.

MEDIDAS GERAIS DE SEGURANÇA NO AMBIENTE TERAPÊUTICO

2 3 41

7 8 10 11 129

65

� � � � � � � � � � �

O �sioterapeuta e o terapeuta ocupacional têm autonomia 
para de�nir o contato presencial com usuários que apresentem 
outras demandas, a partir de sua avaliação e discussão junto 
à própria eNasf e às equipes apoiadas.

Ao realizar essas atividades, o pro�ssional deve atentar 
para as medidas de segurança e prevenção da COVID-19. 



Orientação ao usuário e seus familiares quanto aos procedimentos 
de higiente ao chegarem em casa.

Solicitação para que o acompanhante só se faça presente durante o 
atendimento quando for considerado indispensável, devendo este ser 
submetido aos mesmos procedimentos de higiene, limitando-se a um
acompanhante.

� Preciso atender presencialmente 
um usuário com sintomas respiratórios, e agora?

� E nos casos de usuários sintomáticos respiratórios, 
o que fazer?

Paramentação
- Higienizar as mãos com água e sabão, na 
impossibilidade disso, usar álcool 70%;
- Colocar a máscara, o gorro (protegendo 
as orelhas) e óculos de proteção ou 
protetor facial;
- Colocar avental impermeável;
- Colocar luvas cobrindo o punho do 
avental.

Desparamentação
- Retirar as luvas;
- Retirar o avental (evitando tocar 
na parte externa);
- Retirar protetor facial ou óculos e realizar 
a higiene desses materiais e das mãos com 
água e sabão ou álcool 70%;
- Retirar máscara e gorro;
- Higienizar as mãos;
- Colocar nova máscara.

Solicitação para que só se façam presentes durante o atendimento 
os pro�ssionais considerados indispensáveis para acolhimento da 
demanda. Recomenda-se até 3 pro�ssionais.

Realizar primeiro contato através 
de teleconsulta/telemonitoramento

Comunicar e encaminhar aos serviços 
de saúde de referência para o COVID-19

Planejar o seguimento presencial após o 
período de 14 dias de início dos sintomas

Seguir normas de biossegurança 
durante o atendimento presencial

Para minimizar os riscos de contaminação, deve-se adotar as normas de biossegurança para paramentação 
e desparamentação. Con�ra a seguir alguns passos para uso e descarte adequados de EPIs.
Acesse www.episaude.org para um entendimento mais detalhado sobre manutenção, uso e descarte de 
equipamentos de proteção individual.

Manutenção da distância de no mínimo 1,5 metro do usuário durante 
o atendimento.

1,5m











COMO RETIRAR O SEU AVENTAL DESCARTÁVEL

Demonstração de como o avental descartável deve ser removido. Utilize luvas, mesmo que não indicado 
nessa �gura, pois o avental é um dos EPIs com maior potencial de contaminação. 

Fonte: Cartilha de colocação e remoção de equipamentos de proteção individual do Centro de Controle e prevenção 
de Doenças, EUA. CDC, sd.

 Acesse  www.episaude.org  para um entendimento mais detalhado sobre manutenção, uso e descarte de 
outros equipamentos de proteção individual.
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Dependendo do ambiente terapêutico, algumas medidas adicionais de 
segurança precisam ser adotadas, con�ra no quadro abaixo:

� � � � � � �� � � � � � � � � �

Observar as condições do ambiente, 
no que diz respeito a circulação do ar, 
preferindo espaços externos e mais 
arejados (terraços, quintais) ou 
amplos e ventilados (para pessoas 
acamadas);

Organizar agenda de visitas para uma 
residência por turno, a �m de reduzir 
o risco de transmissão;

Adotar medidas preventivas que 
incluam evitar tocar em objetos e 
utensílios da residência, limpando as 
mãos com água e sabão ou álcool em 
gel, sempre que o �zer;

Utilizar, preferencialmente, seus 
próprios suprimentos (garrafa de 
água, recipiente para álcool em gel 
ou líquido 70%, entre outros) e 
materiais (caneta, prancheta, entre 
outros), higienizando após o uso;

Colocar os materiais descartáveis 
utilizados em saco plástico e realizar 
o descarte na lixeira de material de 
risco biológico da UBS.

Observar as condições do ambiente, 
no que diz respeito a circulação do ar, 
preferindo espaços externos e mais 
arejados, mantendo, sempre que 
possível, janelas e portas abertas 
durante o atendimento;

Organizar a agenda de atendimentos 
por hora marcada, de forma a limitar, 
na medida do possível, a presença 
simultânea de várias pessoas, 
considerando o tamanho das instalações 
e a ventilação das salas com maior 
passagem de pessoas;

Orientar o distanciamento de ao menos 
1,5 metro entre os usuários que 
aguardam na sala de espera;

 Limpar todos os equipamentos e 
dispositivos (macas, maçanetas, 
corrimãos, cadeiras, materiais/recursos 
terapêuticos, entre outros) com álcool 
70% após o uso;

Realizar descarte correto de materiais 
utilizados (touca, luvas, máscaras, 
aventais, entre outros) diretamente na 
lixeira de material de risco biológico.
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� Agora que já sei os critérios de prioridade e as medidas 
de segurança a serem adotadas, como devo realizar 
as ações de suporte clínico-assistencial?

Monitoramento de sintomáticos respiratórios
Atividades de vigilância em saúde estão entre o escopo de ações do �sioterapeuta ou terapeuta 
ocupacional inseridos na Atenção Primária à Saúde. No contexto da pandemia, o 
monitoramento dos usuários sintomáticos respiratórios do território contribui para 
identi�cação precoce de agravamento do quadro, permitindo o manejo adequado dos casos.   O 
�sioterapeuta e o terapeuta ocupacional da eNasf-AB podem auxiliar as eSF no monitoramento 
dos usuários via contato telefônico ou outra ferramenta de comunicação à distância, seguindo 
recomendações de protocolos instituídos pela gestão municipal/estadual.

Con�gurando demanda para o �sioterapeuta e/ou para o terapeuta ocupacional, deve-se discutir 
o caso com a equipe apoiada para identi�car se a demanda se encaixa nos critérios de prioridade 
e/ou se necessita de visita domiciliar para avaliação.  Em caso a�rmativo, seguir o �uxo abaixo:

É importante salientar que para os casos em que seja de�nido o seguimento através de 
teleconsulta/telemonitoramento, a gestão do município deve garantir estrutura adequada 
para este �m (computador, internet, telefone e demais recursos multimídias necessários). 
Essa é uma ferramenta valiosa para ofertar o acompanhamento e assistência aos usuários 
minimizando os riscos de exposição ao vírus, podendo ainda ser utilizada nesse período de 
retomada das atividades.

Demanda 
para 

�sioterapia 
e/ou terapeuta 

ocupacional 
do Nasf-AB

Discussão 
do caso entre 

�sioterapeuta/ 
terapeuta 

ocupacional 
da eNasf-AB 

e eSF

Fisioterapeuta 
e/ou terapeuta 

ocupacional deve 
realizar primeiro 

atendimento 
presencial para 

avaliação inicial e 
eleição do tipo de 
atendimento a ser 

ofertado para 
seguimento

Fisioterapeuta 
e/ou terapeuta 

ocupacional 
deve realizar 

contato à distância 
para avaliar 
necessidade 

de visita domiciliar 
ou atendimento

Fisioterapeuta 
e/ou terapeuta 

ocupacional 
avalia situação 

para eleição 
do tipo de 

atendimento 
a ser ofertado

A demanda 
con�gura 

caso novo?

Caso 
obedece 

aos critérios 
de prioridade 

elencados?

Fluxograma de atuação para atendimento presencial na UBS ou no domicílio



Atividades de suporte 
Técnico-pedagógico
As atividades de suporte técnico-pedagógico são fundamentais para o trabalho integrado 
em equipe multipro�ssional na atenção primária, bem como para realização das ações de 
promoção da saúde e prevenção de agravos.

� Como realizar as atividades dessa linha de suporte?

Reuniões de equipe Nasf-AB

A reunião de equipe é uma atividade necessária de planejamento das ações e organização do processo 
de trabalho de forma integrada. No contexto da pandemia, devem ser realizadas, preferencialmente, 
através do uso de ferramentas de comunicação à distância. Quando estritamente necessário, as reuniões 
podem ocorrer de forma presencial, em espaço que permita a distância de 1,5m (um metro e meio) entre 
os participantes, bem como o uso de máscara por todos os presentes.

1,5m 1,5m 1,5m

Reuniões de eNasf-AB com outras 
equipes de saúde (incluindo eSF) 

Devem ser realizadas através de representação, mediante agendamento prévio entre um pro�ssional 
do Nasf (técnico de referência) e pro�ssional de nível superior da eSF para discussão de demandas 
prioritárias, com participação do Agente Comunitário de Saúde, de acordo com a necessidade. 
Priorizar o uso de ferramentas de comunicação à distância para evitar aglomerações e dar celeridade 
às situações urgentes. Essas reuniões, quando realizadas de forma presencial, devem seguir as mesmas 
recomendações de distanciamento e utilização de máscaras das reuniões de equipe NASF-AB.

Atividades em grupo

As atividades em grupo são uma das estratégias mais utilizadas para promoção a saúde e prevenção de 
agravos na Atenção Primária à Saúde. Porém, nesse contexto da pandemia as atividades presenciais 
devem manter-se suspensas, observando a possibilidade de realização dos grupos de modo  
virtual/remoto, através de ferramentas de contato à distância, incluindo mídias/redes sociais.  
De acordo com necessidade e avaliação prévia, os usuários participantes dos grupos já existentes podem 
ser remanejados para suporte através de teleconsulta ou telemonitoramento, atendimento individual 
presencial na UBS ou visita domiciliar. Importante salientar a utilização adequada de EPIs, conforme 
medidas de segurança já informadas anteriormente. Caso seja estritamente necessário a realização 
de uma atividade de grupo presencial, deve-se obedecer as recomendações estadual e municipal de 
aglomeração de pessoas e distanciamento social.
 



Atividades de educação 
permanente em saúde
Considerando o contexto atual de enfrentamento da pandemia da COVID -19 e a necessidade de 
reorganizar e fortalecer as ações da atenção primária à saúde deve-se priorizar a realização de educação 
permanente em saúde com os pro�ssionais. 
Essas atividades devem ser realizadas, prioritariamente, através de plataformas digitais de comunicação 
já reconhecidas, tais como: UNA-SUS, Plataforma Arouca, Campus Virtual da OPAS, Escola de Saúde 
Pública da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco ou outras de conhecimento do 
pro�ssional/equipe. Além disso, as próprias reuniões de matriciamento se con�guram como ações 
de educação permanente em saúde.
No caso imprescindível de realização de atividades presenciais, obedecer  aos critérios de 
distanciamento social e aglomerações, de acordo com legislação estadual vigente.

Atividades educativas em saúde

As atividades presenciais devem manter-se suspensas, observando a possibilidade de realização das 
ações de educação em saúde por meio virtual, através de ferramentas de contato à distância, incluindo 
mídias/redes sociais. São exemplos dessas atividades: criação e divulgação de podcasts, vídeos, 
postagens em redes sociais e listas de transmissão em grupos de whatsapp da comunidade, desde que 
utilizando informações de fontes con�áveis.  
Nas atividades de sala de espera, oportunizar o espaço para realização de orientações educativas, 
respeitando os critérios de segurança recomendados.



PARA FINALIZAR

É importante salientar que as recomendações acima se aplicam ao atual momento de 
retomada gradual das atividades nos diversos setores da sociedade (economia, saúde, 
educação, entre outros), porém o processo é dinâmico e plausível de adaptações conforme 
a curva de casos da COVID-19 se altere. A avaliação das ações realizadas, bem como o 
planejamento das próximas etapas de retomada devem ocorrer de forma contínua pelo 
�sioterapeuta ou terapeuta ocupacional de forma individual, bem como entre os demais 
pro�ssionais do NASF-AB em que estão inseridos e com as equipes apoiadas. Conforme 
ocorram novas diretrizes e normativas por parte das gestões estadual e municipal, as 
atividades devem ser adaptadas às recomendações vigentes.

Sede: R. Henrique Dias, 303 - Boa Vista, Recife – PE | CEP: 50050-050
Fone: 3081.5000 | E-mail: cre�to1@cre�to1.org.br

Por �m, o CREFITO-1 solicita QUE NÃO COMPARTILHEM FAKE NEWS 
SOBRE O TEMA, pois elas são o maior problema no combate ao COVID-19.

Fabiana de Oliveira Silva Sousa - Fisioterapeuta
Luana Padilha da Rocha - Fisioterapeuta
Lorena Albuquerque de Melo - Fisioterapeuta
Maria Soraida Silva Cruz - Terapeuta Ocupacional
Sémares Genuíno Vieira - Terapeuta Ocupacional
Thatiana Ferreira de Vasconcelos - Fisioterapeuta
Washington José dos Santos - Fisioterapeuta

Equipe responsável pelo desenvolvimento do conteúdo:
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