
 

 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES NA 

CLÍNICA ESCOLA 

 

Prezados alunos,  

 

Estamos retornando as nossas atividades na Clínica Escola. Para esse 

retorno, faz-se necessário seguir algumas orientações.  

• Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por todos como: 

canetas, pranchetas e telefones. Se for necessário compartilhar algum 

item, revesti-lo com plástico filme e, após o uso, retirar o revestimento, 

descartar em resíduo infectante e descontaminar com álcool líquido a 

70%. 

• A cada nova consulta, repita os procedimentos de triagem presencial: 

aferição de temperatura e anamnese, e reforcem as orientações quanto 

ao uso de máscara, etiqueta social sem contato físico, lavagem das 

mãos, etiqueta da tosse e espirro e a adequada higienização das 

máscaras de tecido. 

• Manter unhas curtas, limpas, sem esmalte ou unhas postiças. 

Desprover-se de adornos como pulseiras, anéis, brincos, colares e 

piercings e, em caso de uso de barba, mantê-la aparada. 

• Após o atendimento do usuário, proceder a descontaminação das 

superfícies do ambiente de trabalho, lavar e higienizar as mãos. As 

superfícies envolvem aquelas próximas ao usuário (mobiliário e 

equipamentos para a saúde). 

• O paciente será instruído a reagendar o atendimento caso apresente 

algum sintoma de infecção respiratória (coriza, tosse seca e intensa, dor 

de garganta, cansaço e falta de ar) acompanhadas ou não de febre. 

• Mediante identificação de sinais e sintomas respiratórios (coriza, tosse 

seca e intensa, dor de garganta, cansaço e falta de ar) acompanhadas 

ou não de febre, suspender o atendimento e orientar que o paciente 



deverá retornar para casa e entrar em contato com o Ministério da 

Saúde por meio do Disque Saúde 136. 

• Orientar que o acesso a Clínica-Escola será permitido apenas aos 

pacientes e acompanhantes com uso de máscara de proteção (exceto 

crianças menores de 02 anos devido ao elevado risco de asfixia e rápido 

umedecimento), e que permaneçam com esta durante o tempo em que 

estiverem nas dependências da Clínica- Escola e no seu trajeto de ida e 

de volta. 

• Não será permitido aglomerações. 

• O fornecimento de equipamentos de proteção individual, será exclusivo 

para os preceptores, kits diários serão entregues no início do turno pelo 

Responsável Técnico. 

• Os profissionais e acadêmicos deverão utilizar touca descartável, 

máscara cirúrgica, avental cirúrgico e proteção ocular em todas as salas 

de atendimentos considerados como áreas limpas. 

• O aluno deverá fazer uso da máscara durante todo o momento em que 

permanecer nas dependências da clínica.  A máscara é de uso pessoal e 

intransferível.  

• Não utilizar celular durante o período das atividades na Clínica Escola. 
 

 

Contamos com a colaboração de todos: 

 

 

Atenciosamente,  

 

Curso de Fisioterapia 


