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NOTA TÉCNICA  

PROTOCOLO PARA RETOMADA DAS 

ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA 

 

Triagem e agendamento de pacientes; 

As consultas e atendimentos devem ser previamente 

agendadas via aplicativo de mensagens instantâneas 

(WhatsApp) ou contato telefônico; 

Deverá ser atendido apenas 01 (um) paciente por horário; 

Evitar acompanhante do paciente, quando não for 

possível, limitar em 01 (um) acompanhante; 

Questionar e investigar se o paciente e/ou acompanhante 

e/ou familiar apresenta/apresentou sintomas de infecção 

respiratória como tosse, coriza, dor de garganta e cabeça, 

dispneia, febre, diarreia, perda de paladar e/ou olfato; 

Não atender paciente com sintomas de síndromes gripais; 

O paciente e/ou acompanhante e/ou familiar que for 

confirmado com sintomas gripais ou teve contato com 

pessoa confirmada deve ser orientado o isolamento e 

cumprimento da quarentena. Durante a triagem, caso o 

paciente relate falta de ar e febre persistente, recomendar 

que procure um posto de saúde; 

Paciente e acompanhante devem usar máscara durante 

consulta e atendimento, como também adotar, quando 

possível, o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros. 

 

SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS  

É recomendado que o profissional suspenda os 

atendimentos se apresentar sintomas respiratórios; 

Os pacientes idosos, os que apresentam comorbidades e os 

que possuem quadro de imunossupressão e a quem o 

atendimento não seja considerado essencial. 

 

ATENDIMENTOS QUE PODERÃO SER 

REALIZADOS: 

Pós-operatório de cirurgia ortopédica, traumas e fraturas; 

Dores agudas com incapacidade funcional para atividades 

de vida diária ou trabalho; 

Acidente Vascular Encefálico (derrame), com data inferior 

a 03 (três) meses. 
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