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ATENÇÃO BÁSICA – FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

Diretrizes do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região – 

CREFITO-1 – para a Atenção Básica 

 

O Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região, 

no exercício de suas atribuições legais, conferidas pela Lei nº 6316, de 17 de dezembro 

de 1975,   

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de n° 49.055, de 31 de maio de 2020, que 

sistematiza as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

coronavírus, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o Plano de Monitoramento e Convivência com a Covid-19, do Governo 

do Estado de Pernambuco, que determina a retomada gradual e planejada das 

atividades econômicas em todo o Estado; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecimento de protocolos gerais e específicos 

de distanciamento social, higiene e monitoramento para evitar a transmissão da Covid-

19 durante a implantação do cronograma de gradual flexibilização de medidas 

restritivas; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 07/2020 de 08 de maio de 

2020; 

CONSIDERANDO as recomendações específicas das associações de Fisioterapia 

reconhecidas pelo Sistema COFFITO/CREFITO’s, conforme publicações em seus sites 

institucionais; 

CONSIDERANDO os artigos 3° e 4° do Decreto Lei 938 de 1969; 
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RESOLVE: 

Artigo 1º - Instituir as presentes diretrizes com orientações para a Atenção Primária à 

Saúde para Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado de Pernambuco 

visando evitar a proliferação do novo Coronavírus durante a execução do PLANO DE 

MONITORAMENTO E CONVIVÊNCIA COM A COVID-19 DO GOVERNO DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO, para retomada gradual e planejada das atividades no Estado. 

Artigo 2º - O profissional de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde deve manter as atividades de forma integrada aos demais 

profissionais da Equipe Multiprofissional da Atenção Primária à Saúde, tendo em vista 

que o trabalho em equipe é um pilar essencial do seu processo de trabalho. 

Artigo 3º - As atividades que podem ser desenvolvidas no âmbito da Atenção Primária 

à Saúde no contexto da COVID-19 são:  

I – Clínico assistencial: visitas domiciliares, atendimento presencial na Unidade Básica 

de Saúde, teleconsulta e telemonitoramento, atendimento compartilhado e 

teleconsultorias, além do monitoramento de casos sintomáticos de gripe; 

II – Técnico Pedagógico: reuniões da equipe NASF-AB, reuniões com outras equipes de 

saúde, atividades em grupos (através de ferramentas de comunicação a distância), 

atividades educativas em saúde e atividades de educação permanente em saúde. 

Artigo 4º - Para a realização das atividades Clínico Assistenciais de modo presencial,  o 

Fisioterapeuta e/ou Terapeuta Ocupacional deverão adotar critérios de prioridade de 

demanda, conforme Anexo 1. 

Parágrafo único - O fisioterapeuta e/ou Terapeuta Ocupacional têm autonomia 

para definir o contato presencial com usuários que apresentem outras demandas, 

diferentes daquelas especificadas no Anexo 1,  a partir de sua avaliação e discussão junto 
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à própria equipe NASF e às equipes apoiadas, devendo serem observadas as medidas de 

prevenção e combate ao Covid-19. 

Artigo 5º - É de total responsabilidade dos gestores públicos o fornecimento dos 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s - apropriados, em quantidade suficiente, 

aos profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, bem como aos demais 

profissionais de saúde e colaboradores. 

Artigo 6º - Caberá aos Responsáveis Técnicos e/ou Coordenadores da Atenção Básica, a 

atribuição de verificar e garantir que os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 

tenham a sua disposição os Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, conforme 

determina o artigo 1° da Resolução nº 517 do COFFITO. 

Artigo 7º - O profissional deverá, antes do início do atendimento, esclarecer ao usuário 

o motivo das mudanças de hábitos e costumes, como não apertar as mãos, a falta de 

abraços e beijos, e orientar as medidas de prevenção da COVID-19, como higienização 

das mãos, etiqueta respiratória, uso de máscaras e descarte correto.  

Artigo 8º - Durante o atendimento, os profissionais deverão utilizar luvas descartáveis e 

máscara cirúrgica associada ao protetor facial, capote ou avental descartável (no 

mínimo gramatura de 40 gramas) ou capote higienizável desinfetando com álcool a 70% 

a cada atendimento. O uso desse capote pode ser substituído pela troca de jaleco a cada 

atendimento. 

Parágrafo único – No caso de uso de capote ou avental descartável, este deverá ser 

descartado após cada atendimento. 

Artigo 9º - No caso de realização de atendimentos compartilhados, recomenda-se a 

presença de até 3 (três) profissionais, indispensáveis para a demanda, durante os 

atendimentos que deverão ser realizados em espaço físico que permita a distância 

mínima de 1,5 metros entre as pessoas. 
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Artigo 10 - Os usuários e respectivos acompanhantes deverão ser orientados a aquisição 

e uso de máscaras de proteção, por ser obrigatório, além de todos os procedimentos 

indispensáveis para higienização das mãos, com água e sabão e/ou álcool em gel ou 

líquido à 70%. 

Artigo 11 – Os atendimentos devem ser realizados, preferencialmente, sem a presença 

de acompanhantes, salvo as exceções, como nos casos em que o paciente não pode ficar 

sem o mesmo. Nesses casos, o paciente pode ser acompanhado por apenas 1 (um) 

pessoa e o atendimento ser realizado em espaço físico que permita a distância mínima 

de 1,5 metros entre as pessoas. 

Artigo 12 - Caso, durante o atendimento, sejam identificados sinais e sintomas 

respiratórios (coriza, tosse seca e intensa, dor de garganta, cansaço, falta de ar), 

acompanhados ou não de febre, ou qualquer outro sintoma que desperte a suspeita de 

Covid-19, o atendimento deverá ser imediatamente suspenso e o usuário orientado a 

ligar para o Disque Saúde 136 e/ou encaminhado para os serviços de saúde de referência 

para o Covid-19, devendo ser seguidas todas as normas de biossegurança para 

paramentação e desparamentação. 

Artigo 13 – O Fisioterapeuta e/ou Terapeuta Ocupacional dependendo do ambiente 

terapêutico, deverá adotar medidas adicionais de segurança, conforme Anexo 2. 

Artigo 14 – Para os casos em que seja definido o seguimento através de 

teleconsulta/telemonitoramento, a gestão do município deverá garantir estrutura 

adequada para este fim (computador com acesso à internet, telefone e demais recursos 

multimídias necessários).  

Artigo 15 – Para as atividades de Suporte Técnico-pedagógico, as reuniões das equipes 

NASF-AB deverão ser realizadas, preferencialmente, através do uso de ferramentas de 

comunicação à distância. 
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Parágrafo único - Quando estritamente necessário, as reuniões podem ocorrer de forma 

presencial, em espaço que permita a distância de 1,5 metros entre os participantes, bem 

como o uso de máscara por todos os presentes.  

Artigo 16 – As reuniões das equipes NASF-AB com outras equipes deverão ser realizadas 

através de representação, mediante agendamento prévio entre um profissional do NASF 

(técnico de referência) e profissional de nível superior da eSF para discussão de 

demandas prioritárias, com participação do Agente Comunitário de Saúde, de acordo 

com a necessidade, priorizando o uso de ferramentas de comunicação à distância para 

evitar aglomerações e dar celeridade às situações urgentes.  

Parágrafo único - Essas reuniões, quando realizadas de forma presencial, deverão seguir 

as mesmas recomendações de distanciamento e utilização de máscaras das reuniões de 

equipe NASF-AB. 

Artigo 17 - As atividades em grupo deverão ser suspensas, observando a possibilidade 

da sua realização de modo virtual, através da ferramenta de contato à distância, 

incluindo mídias/redes sociais.  

Parágrafo único - De acordo com necessidade e avaliação prévia, os usuários 

participantes dos grupos já existentes poderão ser remanejados para suporte através de 

teleconsulta ou telemonitoramento, atendimento individual presencial na UBS ou visita 

domiciliar.  

Artigo 18 – As atividades educativas em saúde de forma presencial deverão ser 

suspensas observando a possibilidade de realização dessas ações por meio virtual, 

através de ferramentas de contato à distância, incluindo mídias/redes sociais.  

Artigo 19 – As atividades de educação permanente em saúde deverão 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 
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da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco ou outras de conhecimento do 

profissional/equipe. 

Parágrafo único - No caso imprescindível de realização de atividades presenciais, 

obedecer aos critérios de distanciamento social, de acordo com legislação estadual 

vigente. 

Artigo 20 - Essas diretrizes apresentam medidas de prevenção e controle de infecções 

causadas por um vírus novo e, portanto, são baseadas no que se sabe até́ o momento, 

podendo ser atualizadas à medida que forem surgindo novas evidências científicas. 

Artigo 21 - Os profissionais deverão ficar atentos às atualizações publicadas pelo 

Ministério da Saúde, pela Agência Nacional em Vigilância Sanitária - ANVISA, pelo 

Governo Estadual e Municipal, pelo CREFITO-1 e por autoridades sanitárias. O cenário 

epidemiológico atual é extremamente dinâmico, e requer atenção contínua às 

mudanças de protocolos. 

 

Dr. Silano Souto Mendes Barros 

Presidente do CREFITO-1 

 

Anexo 1 

Critérios de prioridade para eleição de visita domiciliar e/ou atendimento presencial 

FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL 

● Alterações musculoesqueléticas 

agudas (entorses, bursites, 

tendinites, dores na coluna, entre 

outros);  

● Avaliação de grau de incapacidade 

em hanseníase;  

● Alterações musculoesqueléticas 

agudas (osteoartrite; 
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● Pós-cirúrgico recente por fratura e 

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. 

osteoartrose; fibromialgia; 

tendinite e bursite);   

● Pós-cirúrgico recente por fratura e 

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 específicos de prematuros 

e/ou baixo peso;  

● Paralisia cerebral;  

● TEA - Puerpério (depressão pós-

parto;  

● Dificuldades com a 

amamentação);  

● Processos demenciais recentes 

(início dos sintomas em até 6 

meses); 

●  Demandas de Saúde Mental 

(depressão; ansiedade; fobias; 
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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)  

● Alterações cardiorrespiratórias 

pós COVID-19. 

 

 

Anexo 2 

 

VISITA DOMICILIAR ATENDIMENTO NA UBS 

● Organizar agenda de visitas para uma 

residência por turno, a fim de reduzir 

o risco de transmissão; 

● 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 a agenda por hora 

marcada, de forma a limitar a 

presença simultânea de várias 

pessoas, considerando o tamanho 

das instalações e a ventilação das 

salas com maior passagem de 

pessoas; 

● Observar as condições do ambiente, 

no que diz respeito a circulação do ar, 
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● Adotar medidas preventivas que 

incluam evitar tocar em objetos e 

utensílios da residência, limpando as 

mãos com água e sabão ou álcool gel, 

sempre que o fizer; 

● 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. 

preferindo espaços externos e mais 

arejados, mantendo, sempre que 

possível, janelas e portas abertas 

durante o atendimento; 

● Orientar o distanciamento de ao 

menos 1 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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