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ENQUADRAMENTO 

 

No âmbito da infeção causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), que evolui para a doença 

COVID-19, o presente Manual de Procedimentos apresenta os trâmites no âmbito da 

prevenção e controlo de infeção nas unidades de Saúde One Clinics, nomeadamente, One 

Clinics Cascais, One Clinics Parede, One Clinics Oeiras, One Clinics Sintra-Este, One Clinics 

Queluz, One Clinics Telheiras, One Clinics Av EUA, One Clinics Laranjeiro para as valências 

de Medicina Física e de Reabilitação (MFR) – Fisioterapia. 

Sabe-se que a transmissão do SARS-CoV-2 - suportado no conhecimento à data sobre os 

casos de COVID-19, em Portugal e no Mundo – é realizada através da disseminação de 

gotículas respiratórias produzidas, aquando de tosse, espirros ou da fala, as quais podem ser 

inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. A par desta forma 

de contágio do vírus, também o contacto das mãos com uma superfície ou objeto 

contaminado com SARS-CoV-2 que seguidamente entre em contacto direto com boca, nariz 

ou olhos, pode conduzir igualmente à transmissão da infeção. 

Deste modo, e tendo em conta as diretrizes providenciadas pela Direção Geral de Saúde (DGS), 

a transmissão da SARS-CoV-2 (COVID-19) pode acontecer por meio: 

 Transmissão de Gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

 Contacto direto com as secreções respiratórias infeciosas, com fezes ou superfícies 

contaminadas por estas; 

 Via aérea, através de partículas inferiores a 5 micra e procedimentos geradores de 

aerossóis. 

A informação infra é o ponto de partida para que o presente Manual de Procedimentos seja 

elaborado com vista à promoção da segurança e higiene dos espaços comuns das Clínicas de 

Fisioterapia e Exames Médicos One Clinics, da proteção e salvaguarda da Saúde dos nossos 

corpos clínicos, clientes e famílias. 

Ter-se-á, neste documento, a importância dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

utilizados por cada profissional de saúde e cliente, a fim de minorar os riscos de infeção pelo 

vírus. Ressalva-se que o não cumprimento das regras estipuladas pode gerar situações de 

ausência de sustentabilidade das normas preconizadas e que estas poderão ser revistas 

sempre que se considerar necessário, fruto das normas e obrigações impostas pelos Dirigentes 

do País e das principais Entidades de Saúde.  
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REGRAS DE UTILIZAÇÃO E DESTINATÁRIOS 

 

O Manual de Procedimentos assenta sobre um protocolo devidamente elaborado com os 

responsáveis do Grupo One Clinics, nomeadamente, Administração, Coordenação e 

Responsáveis de Equipas Técnicas das áreas de Medicina Física e de Reabilitação, com o 

propósito máximo de controlar o possível contágio da SARS-CoV-2 (COVID-19), minorar o 

risco de transmissão do vírus e continuar a promover a saúde junto dos doentes com 

patologias no âmbito da MFR.  

Em suma, a utilização deste protocolo deve assentar em 2 eixos: 

 Dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo corpo clínico nos clientes; 

 Apoiar os clientes, assegurando e cumprindo o conjunto de as normas de segurança 

e higiene face à Covid-19; 

 

E destina-se a: 

 Corpo Clínico (Médicos, Auxiliares de Fisioterapia, Fisioterapeutas): 

 Pessoal Administrativo; 

 Clientes. 

A fase inicial do Combate à Covid-19 obriga-nos à suspensão da realização de tratamentos a 

Clientes:  

− Maiores de 70 anos de idade; 

− Doentes oncológicos; 

− Grávidas; 

− Qualquer Pessoa cujo sistema imunitário esteja com as defesas em baixo; 

− Todos os doentes com idade ≥ 70 anos e/ou com incapacidade funcional grave ou 

dependência total, tal como declarada pela escala de Barthel ou índice MIF, conforme 

descrito pela Norma1 nr.º DGS 054/2011. 

− Todos os doentes com patologias respiratórias; 

− Doentes Acamados; 

− Doentes com incapacidade relevada superior a 60%; e com necessidade de 

acompanhante. 

 
1 Veja-se norma em: https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-
0542011-de-27122011-jpg.aspx 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0542011-de-27122011-jpg.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0542011-de-27122011-jpg.aspx
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Notas importantes: 

a. A comunicação ao Cliente em caso de análise e suspensão de tratamentos deve ser 

realizada por profissional de saúde.  

b. Os profissionais de saúde podem e devem avaliar cada situação/ caso de forma 

particular. Caso este reúna condições para a reintegração no plano de tratamentos/ 

consultas, poderá voltar à Unidade de Saúde. 

c. À medida que as normas de segurança e de higiene, assim como as diretrizes dos 

Dirigentes do País e principais Entidades de Saúde, se forem alterando, os profissionais 

de Saúde podem começar a receber os Clientes por ordem de “menor perigo de 

contágio”. 

d. Com a criação do Manual de Procedimentos pretendeu-se criar linhas orientadoras 

gerais que estejam de acordo com as diretrizes da DGS para as unidades de Saúde, 

bem como sejam o fio condutor para as normas que serão aplicadas a cada clínica do 

Grupo One Clinics.  

Deste modo, o protocolo pretende: 

 Minimizar a circulação de pessoas, corpo clínico e clientes, dentro das unidades de 

saúde; 

 Restrição da presença do acompanhante, salvo avaliação casuística. 

 Colocação de barreiras físicas com vista à diminuição da exposição à COVID-19, 

nomeadamente, cortinas na utilização dos gabinetes de tratamento, acrílicos de 

proteção e um gabinete de intervalo entre clientes; 

 Criar um circuito ou fluxo de circulação de entrada e saída de doentes, evitando o seu 

contacto; 

 Criar um Protocolo de triagem com vista à rápida identificação de casos suspeitos; 

 Criar uma divisão clara, por metro quadrado, do número de clientes que podem ser 

atendidos nos espaços dedicados ao ginásio (zona de trabalho cardiorrespiratório, 

zona de exercícios, zona de alongamentos, etc). 

 

Estas normas serão trabalhadas com maior rigor no Ponto 3 deste Manual “Procedimentos 

dentro das Unidades de Saúde”, no qual serão abordados os procedimentos por espaço/zona 

e as suas necessidades específicas para colaboradores e clientes.  
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SEGURANÇA & HIGIENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Tal como no ponto anterior, tentámos reunir o maior número e informação relativo às 

questões de segurança e higienização para a proteção de saúde pública, prevenção do 

contágio nos espaços e entre pessoas, tendo por base a norma n.º 01420202 de 21 de março 

de 2020 da DGS para a Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de 

atendimento ao público ou similares.  

Salvaguardamos, mais uma vez, que as normas de higiene e segurança serão adotadas e 

adaptadas em todas as unidades de saúde do Grupo One Clinics, tendo em conta o seu 

espaço, número de colaboradores e fluxo. Posto isto, devem ser tidas em conta e aplicadas as 

seguintes medidas de segurança e higiene gerais: 

 Os clientes no interior das unidades de saúde devem usar sempre a máscara cirúrgica. 

Caso o cliente disponha de máscara, avaliada pelo profissional da saúde que estiver 

incumbido de realizar, no momento, o processo de triagem e que se encontrem, na 

sua ótica e bom senso, em bom estado de utilização, não necessita de uma máscara 

cirúrgica em estado “novo”. 

 A remoção da máscara cirúrgica deve ser combinada com as medidas de higiene 

adequadas à limpeza e desinfeção das mãos; 

 Todos os colaboradores, independentemente da sua função, devem estar protegidos 

com os devidos EPIs estipulados pela norma n.º 00720203 de 29 de março de 2020 

pela DGS para a Prevenção e Controlo de Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19): 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI): máscara tipo FFP2, luvas, óculos/viseira de 

abertura inferior, touca e, se possível, bata. Todo este material é descartável, de 

utilização única e deve ser providenciado pelo Grupo One Clinics; 

 Todas as pessoas que entrarem nas unidades de saúde, devem passar por um teste de 

temperatura (termómetro laser ou infravermelhos) na testa. 

 Higienização das áreas/espaços físicos deve ser realizada, sempre, após cada 

tratamento e no final de cada dia de trabalho; 

 Cada zona de limpeza deverá ter o seu próprio pano de limpeza de superfícies 

recorrendo a produtos certificados para o efeito; 

 A limpeza das instalações deverá ser reforçada com recurso a material de desinfeção 

próprio ou no caso de não haver, poderá ser substituído, pontualmente por outro 

produto de desinfeção, como lixívia:  

 WCs, cadeiras, corrimãos, puxadores portas; 

 
2 Leia-se a norma em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-
informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx 
3 Leia-se a norma disponível em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-
normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
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 Reforço frequente da limpeza do chão, sobretudo nas áreas de maior passagem 

de pessoas; 

 O pessoal da limpeza deverá usar máscara, luvas e bata, nada de adereços e cabelo 

bem-apanhado ou utilizar touca descartável, praticar um distanciamento seguro dos 

clientes e restante pessoa e promover o silêncio no interior dos espaços.  

 Os caixotes/ contentores de saco branco deverão ser de utilização com abertura por 

pé; 

 Os caixotes/ contentores devem ser desinfetados após retirado o lixo do seu interior; 

 Os materiais de limpeza, esfregonas, mopas e baldes, devem ser desinfetados no final 

de cada turno; 

 

CUIDADOS GERAIS – EQUIPAMENTO / FARDAMENTO COLABORADORES 

 Farda – Deve ser mudada diariamente e lavada.  

 Calçado desinfetado no final do dia de trabalho; 

 Cabelo apanhado; 

 Ausência de adereços; 

 Evitar tocar na cara, olhos e nariz. 

 

EPIS OBRIGATÓRIOS DENTRO DA UNIDADE DE SAÚDE 

Administrativas 

Máscara 
Cirúrgica

 

   

Fisioterapeutas 

Viseira 
 
 

 

Máscara FFP2 (uma 
o dia inteiro) 

 

Luvas substituir 
entre tratamento 

 

1 bata por ½ dia (= 2 batas 
dia) 

 

Médicos 

Viseira 
 
 

 

Máscara FFP2 (uma 
o dia inteiro) 

 

Luvas substituir 
entre tratamento 

 

1 bata por ½ dia (= 2 batas 
dia) 

 

Cliente 

Máscara 
Cirúrgica

 

Protetor de calçado 

 

  

 

Nota: A utilização da Máscara FFP2 pode ser substituída por Máscara Cirúrgica, tendo a 
obrigatoriedade de troca diária de 3/4 vezes nas 8 horas de trabalho. As Batas não são 

descartáveis. São Batas que têm uma duração de 80 Lavagens.  
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CUIDADOS GERAIS – MEIO AMBIENTE 

 Os EPIs são para serem utilizados diariamente e deitados fora no lixo orgânico (não 

existe reciclagem destes materiais contaminados); 

 Os EPIs deverão ser colocados em saco branco; 

 

CUIDADOS EXTRA 

 Não é permitido que os colaboradores partilhem boleias para o trabalho, no caso de 

ser imprescindível devem estar autorizados superiormente e devidamente 

protegidos;  

 Seja feito o acesso a vestiários em horários desfasados entre colaboradores e com o 

respetivo distanciamento, assim como todos os materiais e roupas devidamente bem 

arrumados e acondicionados;  

 Todos os colaboradores devem fazer escolhas seguras na sua vida pessoal de forma 

a não afetar diretamente o bom funcionamento das unidades de saúde, colocar em 

risco os colegas e clientes; 

 Cabe a cada um manter-se informado sobre a temática da Covid-19, assim como 

deve partilhar com o seu Coordenador qualquer dúvida/insegurança/medo ou 

informação pertinente para ultrapassarmos esta fase. 
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PROCEDIMENTOS DENTRO DAS UNIDADES DE SAÚDE 

ONE CLINICS 

 

Os procedimentos, doravante enunciados, foram elaborados pelos Dirigentes do Grupo One 

Clinics, nomeadamente, a Administração, Gerência, Direção Clínica, Médicos, Coordenadores 

das Unidades de Saúde, Técnicos de Saúde e outros intervenientes, com aprovação unânime 

por forma a criar uma homogeneização das normas de higiene e de segurança e, assim, 

elencar o grupo linhas gerais orientadoras para todas as clínicas One Clinics face à Covid-19.  

Desta forma, os procedimentos que se seguem são os elementos base para o bom 

funcionamento das unidades de saúde, da proteção e salvaguarda – em primeira instância – 

da Saúde Pública e diminuir a propensão do contágio por SARS-CoV-2 (COVID-19), com 

utilização correta e devida dos EPIS e cuidados. 

Ressalvamos que os processos foram analisados, caso a caso, nas unidades de saúde, e 

adaptados para cada realidade.  
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PROCESSO DE TRIAGEM 

 

Ao abrigo das recomendações da DGS, as indicações que se seguem tem como objetivo triar 

todos os clientes com possibilidade de recorrer ao tratamentos e/ou consultas fornecidas pela 

One Clinics. 

Em primeiro lugar iremos implementar um rigoroso processo de triagem, numa primeira fase 

telefónica, seguida da triagem presencial, com o propósito de perceber se o Cliente reúne 

condições favoráveis para o regresso à unidade de Saúde e, assim, criar uma rede 

potencialmente segura de Clientes que possam vir à Clínica: 

TRIAGEM TELEFÓNICA 

Nesta fase, é pedido ao administrativo que percorra as alíneas abaixo mencionadas. Caso o 

cliente se identifique em alguma, deve permanecer com os tratamentos e/ou consultas 

suspensos. Esta suspensão apenas será anulada até que existam ordens contrárias 

relativamente ao confinamento social.  

Na primeira fase de resposta ao Novo Corona Vírus, ficam excluídos de retomar a utilização 

dos serviços prestados pela One Clinics todos aqueles que: 

a) Façam parte ao grupo etário considerado de risco (>70 anos); 

b) Nos últimos 14 dias ao processo de triagem: 

 Tenha estado em contato próximo com alguém que apresentava sintomas 

respiratórios agudos; 

 Viajou para algum dos países de risco (ex: Itália, Espanha, etc.); 

 Tenham estado em contato, direto ou indireto, com alguma pessoa suspeita 

ou testada como positiva para covid-19; 

 Apresentou sintomas de doenças do foro respiratório. Incluem-se: 

i. Febre (> ou = 37,5°); 

ii. Tosse; 

iii. Dificuldade respiratória; 

c) Sejam portadores de doenças crónicas ou pré-existentes como doenças 

cardiovasculares, diabetes, doenças crónicas respiratórias, hipertensão, doença 

oncológica ou o sistema imunitário comprometido. 

d) Todos os doentes com idade ≥ 70 anos e com incapacidade funcional grave ou 

dependência total (conforme declarada pela escala de Barthel ou índice MIF, de 

acordo com a Norma DGS (colocar em nota de rodapé link)) e com necessidade de 

acompanhante.  

e) O cliente deverá levar consigo uma esferográfica/caneta pessoal para assinar 

documentos e, deste modo, evitar contactos e possíveis contágio.  

Nota: É fundamental que todos os critérios tenham sido transmitidos com clareza para 

um bom entendimento do cliente. 

O Cliente deve ser informado que ao chegar à clínica será pedido que assine 

um Consentimento Informado para procedimentos de prevenção de contágio 

COVID-19. Desta forma, confirma todas as informações que lhe foram 
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transmitidas pelo contacto telefónico e não apresenta risco para nenhum dos colaboradores 

da clínica bem como para outros clientes. Acresce-lhe, ainda, a responsabilidade de prestar as 

informações sempre que compareça na unidade de saúde. 

Para terminar, deve ser transmitido ao cliente que será feita uma nova triagem presencial assim 

que chegar à clínica. 

TRIAGEM PRESENCIAL 

Os clientes que passaram na primeira triagem continuam a padecer de cuidados. Estes que 

devem ser vigiados e tomados como fundamentais para a segurança de todos. 

Qualquer cliente que não respeite os elementos básicos de segurança pode ser excluído, 

mesmo tendo passado no primeiro processo de seleção. 

A triagem presencial deve ser realizada por um Profissional de Saúde, com preferência pelos 

Técnicos Auxiliares de Saúde sob supervisão do Coordenador da Unidade de Saúde e ter por 

base os seguintes pontos: 

a) Medição da febre: 

 Caso seja igual ou superior a 37,5°C, é pedido ao cliente que se recolha à sua 

habitação e contate as entidades de saúde responsáveis. 

b) Avaliação dos EPIs: 

 Caso sejam do próprio, e não disponibilizados pela clínica; (Admissível 

apenas em caso de ter Máscaras do Tipo FFP2 / FFP3) 

c) Avaliação do cumprimento das normas impostas. Inclui-se: 

 Recusar a entrada aos que não cumprirem os procedimentos básicos de 

higiene e segurança; 

 Recusar a realização de tratamentos/ consultas, caso o preenchimento do 

consentimento informado for negado; 

Terminada a triagem, deve ser explicado todo o funcionamento da clínica e todos cuidados 

os que estão a ser tomados para a segurança de todos. 

Cremos que, à medida que o panorama evolutivo de informação em relação ao vírus, apenas 

deverá vigorar a triagem presencial.  
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GUIA DE TRIAGEM 

 MONITORIZAÇÃO DE SINTOMAS COMPATIVEIS COM COVID -19     

   SINTOMAS        

DATA SEM SINTOMAS FEBRE  TOSSE RINORREIA DISPNEIA OUTROS SINTOMAS     

   TEMPERATURA 
≥37,5 

SIM/NÃO SIM/NÃO SIM/NÃO ESPECIFICOS*     

               

               

               

               

               

               

               

Outras Informações: Ligações epidemiológicas, familiares positivos e/ou em quarentena.   

               

Cliente:       Profissional de Saúde:      

               

               

 *DORES MUSCULARES, PERDA DE PALADAR, CEFALEIAS          

 

A primeira vez que este guia for entregue ao paciente, deverá fazer-se acompanhar da 

Declaração de Política de Privacidade, disponível em https://oneclinics.pt/politica-de-

privacidade/, que consente a autorização da recolha e tratamento de dados, bem como a sua 

comunicação às entidades competentes de saúde. 

O Guia de Triagem deve ser utilizado na primeira fase de abertura das unidades de Saúde com 

o objetivo de conseguirmos controlar o comportamento do Vírus, caso apareçam casos 

comprovados nas Clínicas de MFR. Quando os Profissionais da Saúde entenderem que não é 

necessário continuar a apontar a temperatura na folha de relatório pessoal e que esta decisão 

não coloque em risco a Saúde de outros, então poderá não preenchê-la. 
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Figura 1 - Processo de triagem clientes 
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UNIDADES DE  

MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO 

 

RECEPÇÃO 

 Cenário desejado: criar uma barreira física no balcão para reduzir a necessidade do 
uso de Equipamento de Proteção Individual. Caso não seja possível, o colaborador 
deve utilizar máscara e luvas. É importante não utilizar adereços, ter o cabelo bem-
apanhado no caso das senhoras e/ou utilizar uma touca descartável; 

 Deverá ser atendida uma (1) pessoa de cada vez (poderá marcar-se com auxílio de 
uma fita.e as restantes pessoas têm de estar a 2 metros de distância ou em fila ordeira 
fora da clínica;  

 Nos processos de atendimento e receção dos clientes, deverão ser eliminadas as 
folhas de presença e a confirmação passará a ser realizada, apenas, a nível informático; 

 O material de trabalho deve ser reduzido apenas ao essencial, optando (ao máximo) 
pelo registo informático; 

 Todas as receções deverão ter material para desinfeção das mãos para o colaborador 
e para o cliente; 

 Deve dar-se preferência ao pagamento através de Multibanco. através do modo 
contactless. Os cartões devem ser desinfetados quando o cliente os entrega para 
colocar no terminal e sempre que sejam devolvidos. Também o terminal do 
multibanco deverá ser desinfetado após cada utilização. O TPA deve estar colocado 
sempre em cima da mesa para facilitar o acesso ao seu uso; 

 Administrativamente, a equipa da receção, deverá apelar para o cumprimento das 
normas estipuladas em cada clínica, para a sua proteção e bom funcionamento do 
espaço comum; 

 Administrativamente, a equipa da receção, deve agilizar o aconselhamento necessário 
para os tempos de realização de consulta/tratamento de forma que prevaleça sempre 
o bom funcionamento e circulação no espaço. 
 

GABINETE MÉDICO 

 Espaçamento temporal das consultas: de 20 em 20 minutos, dependendo do Médico 
Fisiatra e da Evolução Pandémica, poderá ser revisto e praticado de 15 em 15 minutos.  

 Desinfeção do cliente e do médico entre cada consulta; 
 

SALA DE ESPERA 

 Regra de ocupação da sala: uma (1) pessoa por cada 4 m2 , o equivalente a 1 cadeira 
de intervalo (mínimo); 

 Deverão manter-se em silêncio tanto quanto possível. 
 

GINÁSIO E BOXES 

 Distribuição dos casos:  
 Mãos/cotovelos/pés – tratamento nos ginásios  
 Coluna/ombro/anca/joelho – boxes; 

 Regra de ocupação do ginásio: uma (1) pessoa por cada 4 m2, o equivalente a duas 
marquesas: 
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 Veja o exemplo: se o ginásio tem 12 m2 só podem estar presentes 3 pessoas, 
incluindo o profissional de saúde; 

 Regra de ocupação das boxes: 
 1ª Fase: utilizar boxes de forma intercalada, enquanto as restantes são 

devidamente desinfetadas; 
 2ª Fase: As boxes poderão ser todas utilizadas, cumprindo os critérios de 

desinfeção para a boa utilização do espaço 
 Cada profissional de saúde deve desinfetar o espaço após a sua utilização e do seu 

cliente, assim como materiais utilizados, marquesa e reposição do papel de marquesa. 
 Cada clínica estabelece o seu horário/alocação de recursos consoante o que for 

necessário e otimizando o recurso e o tempo. 

ALTERAÇÕES NO ATENDIMENTO/TRATAMENTO: 

 Em primeiro lugar é obrigatório cumprir o processo de triagem à entrada das Clínicas, 
no qual é medida a temperatura corporal. Só com esta informação devidamente 
apontada é que é permitido realizar qualquer tratamento.  
NOTA: Caso acuse febre encaminhar para área de isolamento e seguir normas da 
DGS estipuladas na orientação n.º 00220204 de 25 de janeiro de 2020; 

 O tempo de tratamento corresponde ao Aviso n.º 488/2002 (2ª Série) que diz respeito 
ao Manual de Boas Práticas de Medicina Física e de Reabilitação, assim: 
 1ª Fase: 2 a 3 Clientes por Hora; 
 2ª Fase: 4 Clientes por Hora (situação desejável em cenário de evolução favorável 

da pandemia). 
 Desaconselhar a utilização de WC’s durante as sessões de tratamento, apenas em caso 

de emergência e com autorização do profissional; 
 Os acompanhantes não devem comparecer no interior da unidade de Saúde, a menos 

que sejam autorizados pelos Profissionais da Saúde.  
 Higienizar mãos antes e depois da consulta/sessão de tratamento; 
 Fornecer máscara ao doente, caso este não a possua, que deverá colocá-la 

corretamente e usá-la durante todo o tempo da sessão de tratamento; 
 O tratamento é realizado sempre no mesmo local: 

 se for na box, adaptar exercícios e levar material para dentro da box. 

No final da sessão: 

• Proceder à limpeza e desinfeção do espaço (cadeira, marquesa e todo o material 
utilizado pelo paciente: Ultra-som; TENS; bolas; elásticos etc; descartar toalhas 
imediatamente) 

MÉDICOS FISIATRAS / FISIOTERAPEUTAS/ TERAPEUTAS OCUPACIONAIS E OUTROS 

TÉCNICOS 

 Devem utilizar a máscara cirúrgica / FFP2, luvas, bata de plástico impermeável (e 
óculos/viseira se houver necessidade de grande aproximação ao cliente); 

 Não devem usar adereços e manter cabelos bem-apanhados e/ou utilizar touca; 
 Devem executar o seu trabalho de forma a promover o distanciamento, tanto quanto 

possível, entre os clientes e evitar o contacto direto cara a cara; 
 Depois de cada tratamento devem dirigir-se imediatamente à “Sala de Desinfeção” 

onde colocarão todo o EPI num reservatório próprio, procedem à 
higienização/desinfeção das mãos e voltam a colocar todo o Equipamento. Caso seja 

 
4 Leia-se mais em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-
informativas/orientacao-n-0022020-de-25012020-pdf.aspx 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0022020-de-25012020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0022020-de-25012020-pdf.aspx
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possível substituir todo o equipamento devem retirar as luvas, pulverizar a máscara e 
bata impermeável com solução desinfetante; 

 Todo o material deve ser descartado antes de utilizar espaços comuns (copa) e/ou 
casas de banho; 

 A farda/roupa pessoal deve ser trocada diariamente e realizados todos os cuidados de 
higiene diária (duche com lavagem do cabelo) ao chegar ao domicílio.  
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE AÇÃO 
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ANEXO II - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 Tarefa: Colocação e retirada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) em caso 

de precaução de contacto. 

 Executantes: Profissionais de saúde – Fisioterapeutas e Auxiliares de Fisioterapia 

 Frequência: Sempre que necessário. 

 

Objetivo: Reduzir o risco de infeção relacionada à saúde em ambiente clínico; 

Recursos Necessários: Avental; Luvas; Máscara; Óculos/Viseira. 

 

 

Figura 1- Número de EPIS estimados por profissional de saúde, cliente e mês 
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ANEXO III – Colocação do EPI 

A escolha do EPI deverá sempre se basear no tipo de precaução indicada, porém a ordem de 

colocação/retirada dos mesmos não mudará independente do tipo de isolamento instituído. 

Reunir o material necessário. Planear as áreas de colocação e remoção do EPI. Assegurar 

existência de um local onde depositar o 

material usado. 

 

Regras básicas: 

 

1. Higienização das mãos 
2. Colocar avental / bata 
3. Colocar proteção facial ou 

máscara  
4. Colocar proteção ocular 
5. Colocar touca (opcional) 
6. Colocar luvas 

 
 

 
Bata  

 - Selecionar a bata apropriada 

 - Abrir pela parte posterior 

 - Vestir apertando os atilhos atrás 

Nota: Se a bata for demasiado pequena pode vestir duas: 1ª bata 

aperta à frente e 2ª bata aperta atrás 

 

Máscara 

 Colocar a máscara na palma da mão com a parte nasal virada para a ponta dos dedos, 

deixando pendentes as bandas elásticas; 

 Posicionar a máscara sobre o queixo e com a parte nasal orientada para cima; 

 Posicionar o elástico superior sobre a parte superior da cabeça e o elástico inferior 

sobre o pescoço por baixo das orelhas; 

 Usando os dedos indicadores de ambas as 

mãos adaptar a peça metálica da parte nasal 

moldando-a ao nariz; 

 Verificar a correta colocação da máscara da 

seguinte forma:  

1. Expiração vigorosa. Se a máscara 

estiver colocada de forma correta 

deverá sentir a pressão positiva dentro da máscara. 

2. Inspiração profunda. Se a máscara estiver colocada de forma correta deverá 

colapsar sobre a face 

 

Proteção ocular / facial 

 Posicionar os óculos sobre os olhos e segurá-los nas orelhas ou usar atilhos 

 Posicionar a proteção facial sobre a face e segure-a com os atilhos 
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 Ajustar até que se sinta confortável 

 

Luvas 

 - Calçar as luvas no final 

 - Selecionar o tipo e tamanho de luvas adequado 

 - Inserir as mãos nas luvas  

 - Puxar as luvas até prender o punho da bata 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Sequência de Colocação de EPI de acordo com a norma 0072020 da DGS 
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ANEXO IV – RETIRAR, DE FORMA SEGURA, O EPI 

A remoção cuidadosa do EPI é muito importante na prevenção da contaminação do 

profissional. Deve ser efetuada de acordo com as normas e, sempre que possível, sob a 

supervisão de outro profissional. 

Durante a manobra de remoção do EPI deve existir um cuidado adicional para evitar 

contaminação do próprio, dos outros e do ambiente. 

 

Deve remover-se em primeiro lugar o equipamento mais contaminado.  

Todo o equipamento retirado deverá ser considerado resíduo hospitalar de grupo IV e assim 

ser tratado. 

1. Retirar bata e luvas enrolando-as de forma a que a parte 
exposta fique para dentro; 

2. Proceder à higienização das mãos; 
3. Retirar touca (opcional); 
4. Remover proteção facial ou proteção ocular e máscara 

(obedecendo a esta ordem, tocando sempre nos elásticos e 
nunca na parte da frente); 

5. Proceder novamente à higienização das mãos. 
 

Bata (e /ou luvas quando o processo for em conjunto com a bata) 

 Desaperte atilhos; 

 Puxe a bata pelos ombros; 

 Virá-la do avesso;  

 Enrolá-la; 

 Descartar. 

 

Proteção ocular / Facial 

 Retirar óculos e proteção facial sem luvas; 

 Afastar da face; 

 Coloque em local apropriado para reprocessar ou eliminar 

 

Máscara 

 Desaperte atilho debaixo, depois o de cima; 

 Retire da face; 

 Descarte. 

 

Luvas (apenas mudança de luvas) 

1. Primeira Etapa: 

 Pegue no bordo da luva, junto ao punho; 

 Retire da mão, virando de dentro para fora;  

 Segure na mão oposta 

2. Segunda Etapa: 

 Meta o dedo da mão sem luva por debaixo da outra luva e remove-a; 

 Vire a luva do avesso criando uma bolsa para ambas as luvas; 
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 Descarte as luvas para contentor apropriado. 

Veja-se sequencia de remoção dos EPIS pela DGS:  

Figura 2 - Sequência de Remoção dos EPIS pela DGS, descrita na norma 0072020 

O 
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ANEXO V – LAVAGEM DAS MÃOS 

 

Figura 4 - Lavagem das mãos descrita na norma DGS 0072020 
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