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1. INTRODUÇÃO  

O cenário de distanciamento social decorrente da pandemia da COVID19 - causada 

pelo novo coronavírus (sars-cov-2), vem repercutindo nos serviços de atendimento ao público 

em todo o mundo. Diante deste contexto, as clínicas de Fisioterapia estão passando por uma 

adaptação no formato de atendimento para aumentar a segurança dos profissionais e usuários 

dos serviços.   

Nessa nova realidade vivenciada atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2020) recomenda que o distanciamento social é a melhor forma para tentar frear a 

contaminação e a propagação do vírus entre as pessoas.   

Embora profissionais fisioterapeutas tenham se reinventado em modalidades de 

teleconsulta e telemonitoramento, torna-se imprescindível a adequação dos espaços físicos de 

ambulatórios e clínicas de Fisioterapia, conforme o item número 4 das recomendações para 

Serviços de Reabilitação da Organização Panamericana de Saúde (OPAS, 2020).  

Este documento visa apresentar as adequações recomendadas para a Clínica Escola de 

Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi da UFRN (CEF-FACISA) para 

retomada dos seus serviços no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e administração, de modo 

a garantir a segurança de todos os seus usuários.   

O presente documento foi elaborado baseado nas recomendações técnicas das  

Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória (ASSOBRAFIR), da Federação Nacional 

das Entidades de Empresas Prestadoras de Serviços de Fisioterapia (FENAFISIO), do 

Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO), do Protocolo de Biossegurança da UFRN, e 

da cartilha de orientações idealizada pelo Departamento de Fisioterapia da UFRN, do campus 

Natal.   

A retomada das atividades impõe necessárias medidas, políticas e boas práticas 

internas que deverão ser adotadas neste período pela Instituição, dentre as quais o cálculo 

populacional para cada espaço da CEF a partir de sua planta baixa e da previsão de consumo 

de Equipamentos de Proteção Individual - EPI (s) - per capita.  

Para implantação das ações propostas neste documento, sugerimos 3 etapas de 

execução. A primeira etapa, de curta duração, será a ampla divulgação e capacitação à 

distância desse projeto, dos documentos de referência e do POP de Biossegurança da UFRN. 

Sugerimos também a realização do curso EAD do AVASUS* sobre paramentação e uso de 

EPI no contexto da pandemia da COVID-19. A segunda etapa será o treinamento presencial 

para os colaboradores diretamente ligados ao retorno: docentes, técnicos-administrativos, 
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colaboradores terceirizado, bolsistas/monitores, pós-graduandos e discentes. A terceira etapa, 

por sua vez, consistirá no contato telefônico, recrutamento de pacientes elegíveis e retorno às 

atividades práticas assistenciais, de ensino, pesquisa e extensão.   

   

(*) Curso AVASUS disponível em: https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=329  

2. OBJETIVOS   

• Este documento visa orientar estratégias para o retorno das atividades presenciais da 

CEF-FACISA durante a pandemia da COVID-19.   

• Instituir e padronizar os procedimentos relacionados às atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e assistência à saúde na CEF-FACISA.  

• Apresentar à comunidade acadêmica e administrativa as recomendações para a nova 

rotina da CEF-FACISA, durante e após a pandemia da COVID-19.  

• Estabelecer procedimentos para retomada e manutenção das atividades da 

CEFFACISA de modo seguro e saudável diante do contexto da COVID-19.  

3. RESPONSABILIDADES  

Conforme o Protocolo de Biossegurança da UFRN, diante do cenário de Pandemia da 

COVID-19, cabem as seguintes responsabilidades aos respectivos setores:   

• À Pró-Reitoria de Administração (PROAD) compete adotar os procedimentos de 

compras e acompanhamento da adoção deste protocolo junto aos terceirizados.   

• À Pró-Reitoria de Administração (PROAD) cabe exigir das empresas prestadoras de 

serviço e dos cessionários de serviços na UFRN protocolo de biossegurança, ou 

documento similar, para retomada das atividades com medidas condizentes com este 

protocolo. • Aos Diretores de Centros, Unidades descentralizadas e Pró-Reitorias 

competem acompanhar a adoção deste protocolo nas suas respectivas unidades e 

providenciar a aquisição dos Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual (EPC e 

EPI) e demais materiais necessários.  

• À Superintendência de Comunicação (COMUNICA) compete adotar providências para 

divulgação.  

• À Segurança Patrimonial e às chefias de unidades compete o controle dos acessos.  

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=329
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=329
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• Às Coordenações de Curso compete acompanhar a adoção deste protocolo junto aos 

discentes, com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE) e das Pró-

Reitorias Acadêmicas.  

• Ao setor de Divisão de Vigilância em Saúde e Segurança do Trabalho (DIVIST) 

compete dar apoio às unidades no que diz respeito ao entendimento deste protocolo, 

como também o preconizado pela Instrução Normativa Nº 07/2020-PROGESP, de 08 

de julho de 2020*.  

• Aos docentes, técnicos-administrativos, bolsistas, monitores, discentes de graduação e 

pós-graduação: realizar suas atividades de ensino, técnicas, de pesquisa, extensão e 

assistenciais aos pacientes/usuários da CEF/FACISA conforme as recomendações 

deste documento.  

  
(*) IN nº 07/2020-PROGESP disponível em; https://progesp.ufrn.br/covid_19  

4. DAS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA  

4.1 Medidas Gerais   

  

• Divulgar informações sobre os sintomas e as medidas preventivas da COVID-19, com 

ênfase na higienização das mãos, no uso de máscaras e distanciamento interpessoal.  

• Determinar o uso de máscara em todos os ambientes da CEF-FACISA, seja descartável 

ou de tecido, e substituí-la quando estiver úmida ou suja.  

• Atender o distanciamento social mínimo de 1,50 m (um metro e meio), sugerido pela 

OMS, independente de evento ou circunstância.  

• Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas).  

• Priorizar o atendimento remoto para o público e, na sua impossibilidade, agendá-los 

para o atendimento presencial.  

• Avaliar o atendimento das condições de segurança nas atividades presenciais do setor, 

com uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), auxiliados pela DIVIST.  

  

4.2 Medidas sobre o comportamento 

  

• Evitar contato com os olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos (lavar ou desinfetar).  

• Tossir ou espirrar no 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, 1,5 m (um metro e meio).  

https://progesp.ufrn.br/covid_19
https://progesp.ufrn.br/covid_19
https://progesp.ufrn.br/covid_19
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• Reduzir o contato físico, evitar aperto de mão, abraços e compartilhamento de copos.  

• Ajudar na conscientização da importância das medidas preventivas (Figura 1).  
  

Figura 1 - Medidas de Prevenção contra a COVID-19  

  
Fonte: Autoria própria. 

    

5. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS PARA O RETORNO DE SERVIDORES,  

BOLSISTAS, DOCENTES E DISCENTES À CEF-FACISA   

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) aprovou em 5 de novembro de 2020, a resolução sobre o novo 

Calendário Universitário. Conforme a aprovação do novo calendário, temos:  

Períodos letivos  

– 2020.2: 18 de janeiro a 30 de abril de 2021;  

– 2021.1: 7 de junho a 18 de setembro de 2021;  

– 2021.2: 18 de outubro de 2021 a 19 de fevereiro de 2022; – 2022.1: início em 28 de março 

de 2022.  

Dessa forma, considerando o retorno de atividades presenciais previsto para 18 de 

janeiro de 2021, o acesso dos estudantes, servidores e docentes ocorrerá exclusivamente pela 

portaria principal localizada no largo da FACISA. Ao adentrarem o prédio, todos os servidores 

técnico-administrativos, docentes, bolsistas e discentes deverão, ainda na portaria: higienizar 

seus calçados em solução sanitizante, higienizar as mãos com álcool em gel e terão a 

temperatura verificada.   
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Para as pessoas com deficiência, recomenda-se a consulta ao médico especialista a fim 

de verificar a potencialidade da exposição ao risco da COVID-19, levando-se em consideração 

suas características que podem torná-las mais vulneráveis, inserindo-as em grupos de risco.  

 

5.1 Casos sintomáticos  

  

Conforme o protocolo de Biossegurança da UFRN, aqueles que coabitam com pessoas 

diagnosticadas ou com suspeita de infecção por COVID-19 não devem retornar às atividades 

presenciais até que seja cumprido o período de isolamento de 14 dias ou a critério da 

Comissão de Monitoramento COVID-19 da Diretoria de Qualidade de Vida, Saúde e 

Segurança no Trabalho (DAS). Previamente ao seu retorno, os servidores, estudantes e 

pacientes deste grupo deverão entrar em contato com a Comissão de Monitoramento COVID-

19 do DAS a fim de que sejam tomadas as devidas providências. Quando convocados, todos 

deverão realizar os exames periódicos, conforme o preconizado pela Instrução Normativa Nº 

07/2020-PROGESP, de 08 de julho de 2020*.  

Em caso de o servidor técnico-administrativo, docente, prestador de serviço 

terceirizado ou discente apresentar alguma sintomatologia que leve à suspeita de COVID-19, o 

mesmo deverá comunicar à Comissão de Monitoramento COVID-19 do DAS da UFRN por 

meio dos e-mails dasfacisa@gmail.com ou dasfacisa@facisa.ufrn.br a fim de que sejam 

tomadas as devidas providências (figura 2).  

Figura 2 - Fluxograma do DAS para casos sintomáticos  

  
Fonte: Setor de Saúde da FACISA/UFRN. 

 

(*) IN nº 07/2020-PROGESP disponível em: https://progesp.ufrn.br/covid_19  

https://progesp.ufrn.br/covid_19
https://progesp.ufrn.br/covid_19
https://progesp.ufrn.br/covid_19
https://progesp.ufrn.br/covid_19
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 5.2 Educação continuada  

  

Todos os servidores, bolsistas, docentes e discentes receberão uma capacitação 

presencial antes de iniciarem suas atividades de ensino e administrativas.     

A educação continuada para profissionais e estudantes da CEF-FACISA busca 

atualizar e implementar uma rotina sobre hábitos adequados de paramentação e 

desparamentação de EPIs durante a realização de suas atividades, bem como conscientizar 

todos os envolvidos sobre o uso racional dos EPIs, minimizando assim o risco de 

contaminação e desperdício ou escassez de suprimentos. A capacitação deverá abranger, 

minimamente, os seguintes objetivos:  

• Conhecer sobre o Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço sobre as rotinas 

a serem adotadas para o controle da transmissão do COVID-19.  

• Identificar os EPIs necessários para a realização de suas atividades, além de como e 

quando utilizá-los.  

• Conhecer e ter habilidade sobre como vestir, utilizar e remover adequadamente os 

EPIs, de maneira a evitar a auto contaminação.  

• Saber sobre o processo de desinfecção dos EPIs que não são descartáveis, como óculos 

de proteção e protetores faciais, além de armazenamento adequado após o uso.  

• Conhecer as limitações do EPI (medidas de precaução padrão x contato x gotículas x 

aerossóis) no impedimento à auto contaminação, bem como para a disseminação do 

contágio do COVID-19.  

• Conscientizar sobre a importância do cumprimento dessas ações.  

A capacitação deverá ser agendada previamente com a chefia da CEF por meio do e-

mail clinicaescolafacisa@gmail.com e o cumprimento da capacitação será registrado em ata 

com assinatura de todos os participantes. Toda a equipe treinada deverá demonstrar 

capacidade para cumprir a rotina definida.   

Os procedimentos para paramentação e desparamentação dos EPI (s) apresentados na 

capacitação estão em conformidade com as recomendações da Portaria CREFITO-1 Nº 46, de 

28 de agosto de 2020*, com os procedimentos preconizados no urso EAD do AVASUS**, 

com o POP do Hospital Universitário Ana Bezerra- HUAB/UFRN (Figuras 2 e 3) e com a 

nota técnica da ANVISA para serviços de saúde (Figura 4).  
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Figura 3 - Ordem de paramentação-desparamentação com aerossois.  

  
Fonte: UFRN/HUAB/EBSERH. 2020  
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Figura 4 - Ordem de paramentação-desparamentação sem aerossois 

  
Fonte: UFRN/HUAB/EBSERH (2020). 

 

 Figura 5 - Orientações sobre as medidas de precauções 

  
Fonte: Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. 
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(*)  Portaria  Nº  46,  de  28  de  agosto  de  2020  do  CREFITO-1  disponível  em:  
http://www.crefito1.org.br/uploads/portaria_046_2020_atualizacao_diretrizes_covid19.pdf   

(**) Curso AVASUS disponível em: https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=329  

6. DAS ORIENTAÇÕES PARA OS ESTUDANTES EM ATIVIDADES PRÁTICAS NA 

CEF-FACISA  

Com relação aos estudantes que estarão em atividades práticas e estágios na 

CEFFACISA, após adentrarem o prédio, eles deverão seguir o seguinte fluxo:  

• A entrada dos estudantes na Clínica Escola deverá acontecer obrigatoriamente pelo 

Largo da FACISA para que seja realizado o protocolo de entrada ao prédio (verificação 

de temperatura, lavagem das mãos e higienização de sapatos em solução sanitizante).  

• O estudante deverá deixar seus pertences pessoais no guarda-volumes localizado na 

portaria. Levar apenas o material estritamente necessário para o atendimento.  

• Higienizar as mãos e se direcionar para o docente para recebimento do kit contendo os 

EPIs necessários para os atendimentos: máscara cirúrgica, avental, gorro e luvas. Caso 

o procedimento a ser realizado pelo estudante envolva aerossóis, o docente responsável 

pelo estudante deverá solicitar Máscara PFF2 ou N95 e proteção ocular (óculos e 

protetor facial).  

• A paramentação deverá ocorrer no local do atendimento, seguindo orientação do 

docente responsável.    

• Ao término das atividades, os estudantes deverão realizar a desparamentação e 

higienização das mãos nos locais mais próximos de onde foi realizado o atendimento. 

Os locais para desparamentação estarão devidamente identificados.    

• Os estudantes deverão ser orientados a circular e permanecer nos espaços de 

atendimentos apenas o tempo necessário.   

• Os estudantes deverão ser orientados a higienizar, após cada atendimento, o local e 

material utilizado (maca, computador, aparelhos etc.).   

7. DAS ORIENTAÇÕES PARA OS DOCENTES EM ATIVIDADES PRÁTICAS 

NA CEF-FACISA 

  

• A entrada dos professores na CEF-FACISA deverá acontecer obrigatoriamente pelo 

Largo da FACISA para que seja realizado o protocolo de entrada ao prédio (verificação 

de temperatura, lavagem das mãos e higienização de sapatos em solução sanitizante).  

http://www.crefito1.org.br/uploads/portaria_046_2020_atualizacao_diretrizes_covid19.pdf
http://www.crefito1.org.br/uploads/portaria_046_2020_atualizacao_diretrizes_covid19.pdf
http://www.crefito1.org.br/uploads/portaria_046_2020_atualizacao_diretrizes_covid19.pdf
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=329
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=329
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=329
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• Recomendamos que os professores estabeleçam horários de entrada dos estudantes de 

forma gradativa.   

• Após adentrarem no prédio, os professores devem seguir para guardar o material de 

uso pessoal na sala da coordenação.   

• Em seguida, os professores devem se dirigir aos armários da CEF-FACISA e retirar o 

quantitativo de EPIs dos seus respectivos estudantes, necessários para as atividades 

práticas diárias.  

• Lembramos que todos os EPIs que forem retirados pelos professores deverão ser 

computados e registrados no livro de protocolos para solicitarmos a reposição 

junto ao almoxarifado.  

• Em posse dos EPIs, os professores poderão se direcionar com seus estudantes para o 

local no qual acontecerá as atividades práticas, a fim de reforçá-los sobre as 

orientações do protocolo de biossegurança e entregá-los os EPIs. Somente após esse 

protocolo inicial recomendamos o início das atividades práticas devidamente 

planejadas por cada componente.  

• Sugerimos que os professores evitem o uso do jaleco pessoal. Recomendamos usar o 

avental descartável durante período de atividades circulantes nos espaços da Clínica 

Escola.  

• Os professores devem observar rotineiramente seus estudantes até que todos estejam 

conscientizados das regras necessárias para o funcionamento do serviço.  

• Considerando a necessidade de higienização e ventilação do ambiente entre os 

atendimentos e de evitarmos aglomeração na sala de espera da CEF, recomendamos 

que os atendimentos sejam agendados respeitando um intervalo mínimo de 15 minutos 

entre eles.   

8. QUANTO AO USO DO PRONTUÁRIO  

  

• Todos os prontuários estarão disponíveis na estante em local ventilado, desde que 

solicitados à recepção da Clínica Integrada.   

• Recomendamos que os prontuários não sejam levados para dentro dos locais de 

atendimentos juntamente com os pacientes.   

• Os estudantes devem realizar a higienização das mãos antes e após o término do uso 

dos prontuários e colocar nos locais indicados conforme sinalização. Caso os 
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professores necessitem realizar atividade de discussão e avaliação dos prontuários, 

poderão retirá-los para levar para sala de aula comum e devolvê-los ao terminar suas 

atividades.   

• Sugerimos que os professores reservem um horário específico para os estudantes 

realizarem todas as evoluções nos prontuários físicos.   

• O registro do BPA para práticas realizada com pacientes continua sendo necessário.   

9. DO RETORNO DE PACIENTES À CEF-FACISA  

O acesso dos pacientes e acompanhantes ao prédio da CEF ocorrerá exclusivamente 

pela entrada da Avenida Rio Branco. Ao adentrarem o prédio da CEF, todos os pacientes e 

acompanhantes deverão, ainda na portaria do prédio: higienizar seus calçados em solução 

sanitizante, higienizar as mãos com álcool em gel e terão a temperatura verificada. Todos os 

pacientes devem: Higienizar as mãos, seguir o protocolo da tosse, fazer uso de máscara e 

respeitar distância preventiva de 1,5m. Para garantir maior segurança na assistência 

fisioterapêutica, recomenda-se que não haja mais de um acompanhante por paciente na sala de 

espera.   

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

permanecer em casa limitando o contato social. Deverão também entrar em contato com o 

Ministério da Saúde (136). Pacientes com sintomas respiratórios (não COVID-19) ou com 

suspeita/infectado com COVID-19 não deverão retornar aos atendimentos presenciais da CEF.    

  

9.1 Sobre considerar a suspensão ou adiamento do tratamento presencial 

  

• Pacientes que sofrem de patologias crônicas, com comorbidades, principalmente 

idosos.  

• Pacientes imunossuprimidos.   

•   Em todos os casos em que o próprio profissional de saúde, ou estudante responsável 

pelo atendimento tenha sintomas gastrointestinais e tosse, mesmo na ausência de febre.   

Informar ao paciente sobre a conveniência de suspender temporariamente o atendimento 

presencial, avaliando caso a caso, o equilíbrio adequado entre os benefícios da sessão de 

fisioterapia presencial e o risco de propagação do vírus da COVID-19. Quando o tratamento 

não puder ser adiado ou suspenso, comunicar que todos os protocolos de segurança serão 

adotados para limitar o contato entre os pacientes e reforçar as medidas de higiene já adotadas.   
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9.2 Sobre os Acompanhantes 

  

Os acompanhantes deverão deixar os pacientes nas clínicas e consultórios e voltar 

somente após o atendimento, salvo as exceções, como nos casos em que o paciente não pode 

ficar sem o acompanhante, limitando-se apenas 1 (um) acompanhante por paciente, devendo 

ser observado sinais e sintomas de COVID-19 também nesse acompanhante, e se o espaço 

físico permitir a distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas.  

  

9.3 Sobre Educação em Saúde dos pacientes e acompanhantes 

  

As seguintes medidas se fazem necessárias para garantir o processo de Educação em 

Saúde para pacientes e acompanhantes: 

• Disponibilizar, na recepção e na sala de espera, materiais informativos relacionados ao 

COVID-19 (Ministério da Saúde: coronavírus.saude.gov.br).  

• Estimular e ensinar o procedimento de “Etiqueta da Tosse”: ao tossir ou espirrar deve-

se cobrir a boca e/o nariz com o cotovelo fletido.   

• Se usar lenço descartável, o mesmo deve ser colocado imediatamente no lixo após a 

sua utilização. Em seguida, a lavagem ou higienização das mãos com álcool a 70% 

deve acontecer. • Orientar que qualquer aparecimento de sintomas suspeitos do 

COVID-19 deve ser informado à CEF por telefone para que a circulação nesses 

ambientes seja suspensa.  

• O paciente deve ser orientado a buscar assistência médica adequada e adotar 

imediatamente o distanciamento e o isolamento social.  

• No caso de o paciente comparecer ao serviço apresentando temperatura acima de 

37,5°C e/ou outros sintomas de COVID-19, o mesmo receberá orientações, com a 

devida privacidade, sobre manter o isolamento social e buscar assistência médica 

adequada.   

• Fixar cartazes, em todos os ambientes do serviço, orientando e estimulando sobre a 

importância da higienização das mãos, enfatizando que essa higienização deve 

acontecer principalmente após o contato direto com pessoas ou superfícies.  

• Incentivar a redução do contato físico entre as pessoas, evitando apertos de mão, 

abraços, beijos e o compartilhamento de copos e objetos pessoais.  
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9.4 Fluxograma de investigação de sintomas    
 

Figura 6 - Fluxograma de investigação de sintomas 

  
Fonte: autoria própria.  

10 . DOS TELEATENDIMENTOS  

Quando possível, sugerimos que seja realizado o Teleatendimento por meio das 

modalidades de Teleconsulta, Teleconsultoria ou Telemonitoramento, conforme a Resolução 

516 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), nos casos em 

que for considerada a suspensão do atendimento presencial.   

Durante o Teleatendimento, cabe ao profissional verificar a presença de sintomas e 

orientar o paciente a manter o isolamento social atento à evolução do quadro clínico. Caso 

necessário, orientá-lo a procurar assistência médica, se possível, por via telefônica.  
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Sugerimos que o teleatendimento seja realizado utilizando abordagens à distância de 

consulta e tratamento, como por exemplo, a triagem por telefone, o envio de módulos de 

exercícios indicados e sessões registradas monitoradas por vídeo chamada.   

 

10.1  Sobre a Sala para Telerreabilitação  

  

A CEF reservou um ambiente específico para realização de Teleatendimentos. Esta 

sala está equipada com uma TV, 01 computador de mesa e internet para auxiliar a assistência 

remota dos pacientes. A CEF também dispõe de um aparelho celular do tipo smartphone que 

poderá ser disponibilizado para os teleatendimentos por videochamadas. Os estudantes 

também poderão fazer uso dos seus aparelhos pessoais para realizar os teleatendimentos. 

Abaixo, descrevemos algumas orientações para o uso da sala de Telerreabilitação:  

1) A sala para Telerreabilitação comporta no máximo 06 pessoas.   

2) Para utilização desta sala, o professor deverá solicitar a sua reserva por meio do endereço 

clinicaescolafacisa@gmail.com ou preencher planilha de reservas diretamente com os 

servidores e recepcionistas da CEF.   

3) Na sala para Telerreabilitação poderão acontecer atividades de: a) transmissão em tempo 

real de procedimentos presenciais da CEF para um grupo de alunos assistirem 

remotamente; b) procedimentos de teleconsulta ou telemonitoramento nos quais o 

estudante encontra-se na sala de Teleatendimento e o paciente encontra-se em casa.   

4) Os teleatendimentos realizados pelos estudantes deverão ser acompanhados pelo docente 

ou preceptor responsável pela atividade.   

5) É necessário realizar o registro de evoluções e BPA do teleatendimento em prontuário.  

11. INFRAESTRUTURA  

Com o intuito de manter o distanciamento físico mínimo de 1,50m (um metro e meio) 

nas dependências da CEF, foi realizado o cálculo de redimensionamento (Figura 2) 

considerando a área de cada ambiente disponibilizada na planta baixa da CEF (Figura 3). 

Todos os ambientes da CEF (recepção, consultórios, sala de atividades em grupo, sala de 

espera, ginásio terapêutico, espaço lúdico, boxes de atendimento, piscina, banheiros, vestiários 

e outros espaços) serão sinalizados quanto à capacidade máxima de pessoas permitida por 

ambiente.  

Com base no cálculo dos espaços físicos da CEF, para manter o distanciamento seguro 

referenciado pela OMS, o setor crítico será a sala de espera. Como há 28 cadeiras e deve-se 
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deixar uma lacuna entre cada assento, a “capacidade máxima de atendimento/hora” na CEF 

será de 14 (quatorze) pacientes/hora independente das áreas de atendimento ou 

procedência do paciente (ensino, pesquisa ou extensão).  

Nos postos de lavagem das mãos serão disponibilizados, sabonete líquido, papel toalha 

descartável, cestos de lixo. Os postos terão sua visibilidade e acessos garantidos, para serem 

facilmente identificados e utilizados pelo público.  

Serão instaladas barreiras físicas de material transparente e que permita a higienização 

em postos de trabalho que requeiram o contato direto do trabalhador com o público com 

dimensões (largura e altura) que assegurem o bloqueio de aerodispersóides entre pessoas. Ex.: 

postos de recepção da clínica (atendimento ao público), nos 3 consultórios, separando o 

desktop (computador) do terapeuta e o paciente e no posto de recepção do porteiro do acesso 

exclusivo à CEF.  

 

Figura 7 - Cálculo de redimensionamento da capacidade máxima de pessoas por ambiente da 

CEF 

  
Fonte: Coordenação da CEF/Facisa-UFRN. 

 

Figura 8 - Planta baixa da CEF 

  
Fonte: FACISA/UFRN.    
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12. ROTINAS A SEREM IMPLEMENTADAS NOS AMBIENTES DA CEF  

  

• Higienizar as mãos a cada serviço ou atividade que realizar, lavando-as com água e 

sabão ou aplicar álcool 70%.  

• Manter distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas.  

• Respeitar o limite máximo de pessoas por ambiente da CEF, seguindo o cálculo de 

redimensionamento anexado no presente documento.   

• Usar máscara durante toda a permanência no ambiente CEF/FACISA. O tipo de 

máscara dependerá da atividade a ser desempenhada pelo funcionário e será indicado 

ao longo desse documento. No caso dos pacientes, a máscara poderá ser de tecido com 

forro duplo.  

• Adequar as áreas de convívio pelos profissionais para garantia do distanciamento 

social, com demarcações no piso ou nas cadeiras, orientações visuais de higiene das 

mãos, limpeza e ventilação dos ambientes.  

• Os ambientes da clínica serão identificados por cores considerando o grau de risco de 

contaminação. Dessa forma, os ambientes sinalizados como áreas vermelhas 

apresentam alto risco de contaminação, os ambientes classificados como áreas 

amarelas apresentam risco moderado e a área verde representam baixo risco de 

contaminação (jardim e largo da FACISA). As imagens a seguir mostram os ambientes 

da CEF com sua respectiva classificação de risco.   

 

 Figura 9 - Portaria de acesso exclusivo para pacientes e acompanhantes. Área amarela.  

  

  
Fonte: Autoria própria.  
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 Figura 10 - Recepção da CEF sinalizada para manter o distanciamento entre o recepcionista e 

o usuário do serviço. Área amarela.  

  
Fonte: Autoria própria.  

  

Pessoas envolvidas: Todas, em especial os colaboradores da recepção, da limpeza, segurança, 

entre outros.  

Procedimentos:  

• Higienizar, com frequência, as mãos (com água e sabonete líquido ou preparação 

alcoólica-70%), principalmente quando houver contato com outras pessoas ou 

compartilhamento de objetos, a exemplo de manuseios de documentos, prontuários 

físicos, canetas, teclados de computador, aparelhos de telefones ou celulares.  

• Fazer uso de máscaras de tecido com forro duplo e protetor facial (face shield) ainda 

que esteja sendo mantida a distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas. 

Observação: se a distância entre as pessoas for menor do que 1,5 metros, devem ser 

utilizadas máscaras cirúrgicas.  

• Instituir barreiras físicas para garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as 

pessoas (exemplo: placas de acrílico, faixa no piso, entre outras).  

• Higienizar superfícies e objetos compartilhados com álcool 70% após a utilização.  

• Todos os atendimentos deverão ser agendados previamente. Os horários de 

atendimento devem ser estabelecidos de forma espaçada, considerando um intervalo 

mínimo de 15 minutos entre os atendimentos para garantir a higienização dos espaços e 

minimizar a aglomeração de pessoas na recepção.  

• O paciente deverá ser orientado a chegar no horário do atendimento, para evitar 

aglomerações na sala de espera.  

  



22  

  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Rua Trairi, S/N – Centro – Santa Cruz/RN    CEP: 59200-000  
 (84) 3291-6952/99480-6885  

Figura 11 - Sala de espera da CEF. Área amarela.  

  
Fonte: Autoria própria.  

 

Figura 12 - Cadeiras de rodas da sala de espera da CEF. Área amarela. 

  
Fonte: Autoria própria.  

 

Figura 13 - Posto de higienização das mãos da sala de espera, equipado com sabão líquido e 

papel toalha. Área amarela 

  
. Fonte: Autoria própria.  

  

Pessoas envolvidas: Pacientes e acompanhantes.  

Procedimentos:  

• Disponibilizar condições para higiene das mãos e superfícies (com água e sabonete 

líquido OU preparação alcoólica-70%).  

• Identificar, com marcas no chão, os locais ondes os pacientes e acompanhantes devem 

permanecer de forma que seja mantida distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas.  

• Manter o ambiente higienizado no início de cada expediente, com produtos de limpeza 

apropriados, limpando todas as superfícies dos móveis e equipamentos.  
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Objetos de uso compartilhado devem ser higienizados imediatamente depois de sua 

utilização, inclusive as cadeiras de rodas da clínica.  

• Organizar as cadeiras da recepção com o distanciamento de 1,5 metros, no caso de 

cadeiras conjugadas, intercalar os assentos interditando a cadeira ao lado.  

  

Figura 14 - Sala da coordenação da CEF. Área amarela.  

  
Fonte: Autoria própria.  

 

 Figura 15 - Sala de utilidades. Área Vermelha 

  
Fonte: Autoria própria.  

  

Pessoas envolvidas: Todos os profissionais e colaboradores que não estejam em atendimento 

direto de pacientes ou acompanhantes, e que consigam manter distância de mais de 1,5 metros 

de outras pessoas.  

Procedimentos:  

• Higienizar as mãos (com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica-70%) todas 

as vezes que forem necessárias, principalmente quando houver contato com outras 

pessoas ou compartilhamento de objetos.  

• Manter distância mínima de 1,5 metros de outras pessoas. Quando isso não for 

possível, deve-se fazer uso de máscaras cirúrgicas.  

• Disponibilizar, em local de fácil acesso e visualização, álcool em gel 70%.  
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• Manter o ambiente higienizado no início de cada expediente, com produtos de limpeza 

apropriados, limpando todas as superfícies dos móveis e equipamentos.  

• Objetos de uso compartilhado devem ser higienizados imediatamente depois de sua 

utilização.  

• A sala da coordenação da CEF será utilizada exclusivamente para apoio para guardar 

equipamentos frágeis utilizados em procedimentos de avaliação e intervenção.   

 

Figura 16 - Banheiros e vestiários da CEF. Área vermelha.  

  
Fonte: Autoria própria.  

  

Pessoas envolvidas: Todas.  

Procedimentos:   

• Realizar a limpeza, no mínimo, 2 (duas) vezes por turno, seguindo protocolo 

operacional padrão (POP).  

• Nos vestuários, manter a distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas.  

 

Figura 17 - Consultórios de avaliação da CEF. Da esquerda para a direita, consultórios 01, 02 

e 03, respectivamente. Área Vermelha. 

   
Fonte: Autoria própria.  

Pessoas envolvidas: Profissionais e pacientes.  

Procedimentos:   
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• Higienizar as mãos (com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica-70%), todas 

as vezes que forem necessárias, principalmente no início e final de cada atendimento.  

Todos os pacientes devem fazer uso obrigatório de máscara de tecido com forro duplo, 

com exceção de pacientes menores de dois anos ou que esteja dentro do Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) e/ou que não consigam permanecer com a máscara, hipótese na qual o 

profissional deverá fazer uso da máscara cirúrgica associada ao protetor facial, observando-se 

as orientações sobre descarte e higienização de EPIs.  

• O profissional deve fazer uso de touca em todos os atendimentos, independentemente 

do tamanho do cabelo.  

• Em atendimentos nos quais o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional tenha contato 

corpo a corpo com o paciente (exemplo: osteopatia, neuropediatria, RPG e integração 

sensorial), devem utilizar capote ou avental descartável ou capote higienizável desinfetado 

com álcool a 70% a cada atendimento.  

 

Figura 18 - Sala de grupos da CEF. Área Vermelha 

  
Fonte: Autoria própria  

 

 Figura 19 - Espaço lúdico da CEF. Área Vermelha 

  
Fonte: Autoria própria  
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• Higienizar o ambiente antes do início de cada expediente, com produtos de limpeza 

apropriados, limpando todas as superfícies dos móveis, equipamentos e cadeiras.  

• Higienizar cadeira, maca, tatame ou qualquer outro objeto em que o paciente seja 

acomodado durante o atendimento, com álcool a 70%, antes e após cada atendimento.  

• Não utilizar nos atendimentos pediátricos brinquedos e objetos de difícil higienização 

como materiais de tecido, pelúcia e similares.  

• Estipular um intervalo mínimo de 15 minutos de atendimento entre um paciente e 

outro para higienização da sala e materiais.  

• Para acesso a sala de grupos e espaço lúdico (atendimento de pediatria), o paciente 

deverá higienizar os sapatos em solução sanitizante ou retirar os sapatos advindos da área 

suja.   

Figura 20 - Ginásio terapêutico da CEF. Área Vermelha 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

 Figura 21 - Box de atendimento individual. Área Vermelha 

  
Fonte: Autoria própria. 

  

  

• O ginásio deverá ser utilizado com as janelas abertas com ventilação natural e o 

aparelho de ar-condicionado não deve ser ligado (exceto se tiver função de exaustor).   

• Proibida a circulação na sala de atendimento com sapatos que estejam sendo utilizados 

nas áreas sujas.  
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• Os boxes 3 e 6 não serão utilizados para atendimentos em função de não possuir 

ventilação.  

Figura 22 - Sala para uso dos turbilhões. Área Vermelha 

  

Fonte: Autoria própria.  

  

Consultório/Sala de Atendimentos para a Fisioterapia Respiratória  

Pessoas envolvidas: Profissionais e pacientes.  

Procedimentos:  

• Entre cada atendimento, deve haver um intervalo de no mínimo 15 minutos entre os 

atendimentos para sedimentação dos aerossóis e higienização do ambiente.   

• Na assistência fisioterapêutica respiratória, quando utilizados procedimentos indutores 

de aerossóis, o profissional deve fazer uso de máscara N95 ou PFF2, associada com óculos ou 

protetor facial, e capote (ou avental).   

• O paciente deverá retirar os sapatos advindos da área suja, colocando no local 

sinalizado.  

• Higienizar o ambiente antes do início de cada expediente com produtos de limpeza 

apropriados, limpando todas as superfícies dos móveis, equipamentos e cadeiras.  

• Higienizar com álcool a 70% cadeira, maca, tatame ou qualquer outro objeto em que o 

paciente seja acomodado durante o atendimento, antes e após cada atendimento.  

• Os instrumentos terapêuticos respiratórios usados (copo de aspiração, mangueira de 

silicone, Respiron, Flutter) devem ser pré-lavados na sala de utilidades pelo terapeuta 

devidamente paramentado para aerossóis, com fluidos ou secreções descartados na pia/cuba 

profunda de alumínio, lacrados em sacos plásticos e colocados na prateleira da sala de 

utilidades da CEF para posterior envio à Central de Materiais e Esterilização (CME) do 

HUAB pelo pessoal terceirizado da limpeza, local final da desinfecção química/esterilização 

do material devidamente identificado (secreções COVID-19).  
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• No momento do retorno presencial iremos analisar caso a caso e verificar a real 

situação do paciente e definir o atendimento da fisioterapia respiratória considerando o grau 

de risco de contaminação.  

 

 Figura 23 - Piscina Terapêutica da CEF. Área Vermelha 

  
Fonte: Autoria própria  

  

Pessoas envolvidas: Profissionais e pacientes Procedimento:  

• Para evitar aglomerações em vestiários e outras dependências da Clínica, os usuários 

da piscina devem evitar tomar banho nos chuveiros antes e depois de entrar na piscina. 

Recomenda-se que esses banhos sejam tomados ainda em casa, antes e depois de 

chegar à CEF, devendo já chegar de roupão.  

• Não foi detectado, em água potável, a presença do COVID-19, diante do tratamento 

utilizado. Assim, a Organização Mundial de Saúde e o Centro de Estudos de 

Prevenção e controle de Doenças – USA, recomendam utilizar 15g por metro cúbico 

de cloro, com residual de 1 a 3 ppm e PH entre 7,0 e 7,4.  

• Pacientes devem higienizar as mãos (com água e sabonete líquido ou preparação 

alcoólica-70%) sempre que forem entrar ou sair da piscina, e o profissionais devem 

repetir o mesmo procedimento também antes e depois de cada atendimento.  

• Limitar a quantidade de pacientes na piscina: 01 ou 02, mantendo-se uma distância 

segura entre eles de 4 metros.  

• Fazer uso obrigatório de máscara. No caso do profissional, deverá ser do tipo cirúrgica 

ou de tecido com forro duplo, associada ao protetor facial, com ou sem óculos. No 

caso do paciente, será permitida a utilização da máscara de tecido com forro duplo.  

• A cada atendimento, o profissional deverá trocar a máscara.  

• Nos vestiários, deverá ser obedecida a regra de 1,5 metros de distanciamento entre os 

pacientes.  
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• Higienizar com álcool 70% objetos utilizados por cada paciente, antes e depois de 

cada atendimento, assim como as bordas, barras e corrimão da piscina, especialmente 

locais onde a água clorada não tenha contato.  

• O profissional deverá manter o ambiente o mais ventilado possível.  

• Solicitar do paciente que utilize uma sandália ou propés apenas no ambiente ao redor 

da piscina.  

• Higienizar cadeiras de rodas, muletas e andadores, no caso de pacientes dependentes.  

• No caso de pacientes de alta complexidade, onde há a necessidade de contato mais 

próximo, deverá ser evitada a aproximação das faces do profissional e paciente.  

13. ROTINA PARA USO CONSCIENTE DE EPI(S) NA CEF-FACISA  

O uso de EPIs deverá respeitar as normativas técnicas da PORTARIA Nº 46, de 28 de 

agosto de 2020 do CREFITO-1 e Diretrizes do CREFITO-1 para retomada de atividades 

do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional no contexto da pandemia por COVID-19 em 

Pernambuco (Clínicas e Consultórios) – 2020.   

  

TODAS AS ÁREAS DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DA FACISA  

  

  

Pacientes  

  

Máscara de tecido.  

  

Docentes e estudantes em 

práticas.  

  

Usar máscara durante toda a permanência no ambiente da 

clínica. O tipo de máscara dependerá da atividade a ser 

desempenhada.  

  

SALA DE ATENDIMENTOS (SALAS DE AULA, CONSULTÓRIOS, BOXES,  

GINÁSIO, SALA DE GRUPO)  

  

  

Paciente  

  

Uso obrigatório de máscara de tecido para todos os pacientes, 

com exceção de pacientes menores de 2 (dois) anos ou que esteja 

dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e/ou que não 

consigam permanecer com a máscara.  

  

Docentes e estudantes em 

práticas.  

  

Máscara cirúrgica e touca.  

  

ATENDIMENTOS COM CONTATO CORPORAL  

  

 Paciente   Máscara de tecido  
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Docentes e estudantes em 

práticas.  

  

Máscara cirúrgica + touca + avental descartável  

ATENDIMENTOS COM CONTATO COM SECREÇÃO CORPORAL DE 

QUALQUER NATUREZA 

  

 Paciente   Máscara de tecido   

 Docentes e estudantes 

em práticas.  

 Máscara cirúrgica + touca + avental descartável.  

   

ATENDIMENTOS COM CONTATO CUJO PROCEDIMENTO GERE AEROSSOL  

OBS: Pacientes com sintomatologia respiratória devem ter seus atendimentos suspensos 

temporariamente  

 Paciente   Máscara de tecido   

 Docentes e estudantes 

em práticas.  

 Máscara N95 ou PFF2 associada ao protetor facial e touca + 

avental descartável.  

  

PISCINA TERAPÊUTICA  

  

 Paciente   Máscara de tecido com forro duplo.   

  

Docentes e estudantes em 

práticas.  

  

Máscara cirúrgica ou de tecido com forro duplo, associada 

ao protetor facial  

  

SALA LÚDICA E ATIVIDADES FUNCIONAIS  

  

 Paciente   Máscara de tecido  

 Profissional   Máscara cirúrgica + touca  

  

RECEPÇÃO DOS SERVIÇOS  

  

 Colaboradores da 

recepção, limpeza, 

segurança, entre outros.  

  

 Máscara de tecido e protetor facial. Se a distância entre as 

pessoas for menor do que 1,5 metros deve ser utilizado 

máscara cirúrgica.   

OBS: Não ultrapassar as barreiras físicas implementadas nos 

espaços.   
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14. PROTOCOLO PARA REQUISIÇÃO DE EPIS  

Para requisição dos EPIs os professores em atividades práticas na CEF-FACISA devem 

preencher o Anexo 1 do documento “Roteiro de atividade prática adaptado para o contexto da 

Pandemia da COVID-19”, documento este apresentado pela Direção Geral no colegiado do 

curso de Fisioterapia. O modelo para requisição de EPIs encontra-se em anexo neste POP. 

Após o envio da requisição para a o e-mail da CEF, o protocolo seguirá o seguinte fluxo:   

  

Figura 24 - Fluxograma de requisição e entrega de EPIs 

  
Fonte: Autoria própria. 

  

15. ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

• Pacientes de atividades de ensino, pesquisa e extensão devem seguir as 

recomendações deste documento sobre o retorno dos pacientes.  

• Higienização de equipamentos e instrumentos de avaliação.  

• Atividades em grupo deverão seguir o redimensionamento da clínica.  
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• Importante comunicar à CEF a lista de pacientes que se pretende atender com 

antecedência de até uma semana.  

• Equipamento de Proteção Individual – EPI: seguir as medidas de precaução padrão x 

contato x gotículas x aerossóis para a prevenção à auto contaminação, bem como para 

a disseminação do contágio*.  

• As atividades de pesquisa e extensão serão retomadas na CEF de acordo com o plano 

de retomada das atividades estabelecido pela FACISA/UFRN.   

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Como preconiza Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), as decisões referentes à reabertura e à suspensão ou redução de 

atividades em locais de trabalho e ensino como é a CEF devem ser tomadas à luz da avaliação 

de riscos, da capacidade de implementar medidas preventivas e das recomendações das 

autoridades nacionais para ajuste das medidas sociais e de saúde pública no contexto da 

COVID-19.   

Desse modo é imprescindível seguir as medidas para impedir a transmissão da 

COVID19, além de instituir políticas e mensagens claras, treinamento e educação para 

funcionários, discentes e comunidade, a fim de aumentar a conscientização sobre a COVID-19 

são essenciais.  

Ademais, entende-se a CEF como integrante de uma comunidade na qual se conecta a 

outras comunidades, por isso, é importante a colaboração de todos os envolvidos, como 

também atitudes solidárias para garantir a continuidade do serviço prestado, com 

responsabilidade em ambientes protegidos da COVID-19.   
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ANEXOS  

ANEXO I  

  

Modelo de requisição de EPIs  

I-Procedimento  

  

Descrição  

Materiais  

(exemplo)  

dos  Unidade 

medida   

de  Tamanho  Quantitativo 

solicitado 

para 15 dias  

Quantitativo 

atendido  

(Algodão)            

            

            

            

            

1) Enviar a requisição para os e-mails almoxarifado@facisa.ufrn.br e 

diretoria.adm@facisa.ufrn.br em até uma semana antes da necessidade de utilização dos 

EPIs;  

2) Fazer a retirada no almoxarifado central de EPIs (Auditório do bloco 2), conforme 

agendamento prévio com o responsável pelo setor do almoxarifado que pode ocorrer 

apenas nas quartas (13:00 – 16:00) e quintas (08:00 – 11:00) de cada semana. Obs: A 

entrega do material só será realizada mediante autorização do solicitante e do setor do  

https://progesp.ufrn.br/storage/documentos/Hnv9V7ARJu8VwcunMjGgfI4jXv6gJxEPB8GrA2C8.pdf
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Descrição  dos  

EPIs  

(exemplos)  

Unidade 

medida   

de  Tamanho  Quantitativo 

solicitado para 

15 dias  

Quantitativo 

atendido  

(Avental 

descartável 

branco gramatura 

x)  

         

(Avental 

descartável azul 

gramatura x)  

         

           

almoxarifado.  

  

II – Quadro de EPIs solicitados:  

  

III.Outros Materiais  

  

  

Assinaturas:  

Autorizado por ____________________________ para ser 

por_______________________________, Data _______________  

Entregue por _______________________, Data _______________ (Assinatura do   

Recebido por _______________________, Data_______________  

  

recebido  

  


