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SAIBA COMO EVITAR A COVID-19!

FONTE: Ministério da Saúde
ATENÇÃO: NÃO LEVAR AS MÃOS AOS OLHOS, BOCA E NARIZ





2 metros





Como Fazer a Fricção Antisséptica das 
Mãos com Preparações Alcoólicas?

Como Higienizar as Mãos 
com Água e Sabonete?

Aplique uma quantidade sufi ciente de preparação alcoólica em uma 
mão em forma de concha para cobrir todas as superfícies das mãos.

Friccione as palmas 
das mãos entre si.

Friccione a palma direita contra o dorso da mão 
esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa. 

Entrelace os dedos e friccione 
os espaços interdigitais.

Friccione o dorso dos dedos de uma mão com 
a palma da mão oposta, segurando os dedos, 
com movimento de vai e vem e vice-versa. 

Friccione o polegar esquerdo, com o auxílio 
da palma da mão direita, utilizando-se 

de movimento circular e vice-versa.

Friccione as polpas digitais e unhas da mão 
direita contra a palma da mão esquerda, 
fazendo movimento circular e vice-versa.

Agora, suas mãos estão seguras.

Molhe as mãos com água.
Aplique na palma da mão quantidade 

sufi ciente de sabonete líquido para 
cobrir todas as superfícies das mãos.

Enxágue bem as 
mãos com água.

Seque as mãos com papel 
toalha descartável. 

No caso de torneiras com 
contato manual para fechamento, 

sempre utilize papel toalha.

Quando estiverem secas, 
suas mãos estarão seguras.

40-60 seg.

20-30 seg.

A OMS agradece ao Hospital Universitário de Genebra (HUG), em especial aos membros do Programa de Controle de Infecção, pela participação ativa no desenvolvimento deste material.

A Organização Mundial da Saúde tomou todas as precauções cabíveis para verifi car a informação contida neste informativo. Entretanto, o material publicado está sendo distribuído sem qualquer garantia 
expressa ou implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso deste material é do leitor. A Organização Mundial da Saúde não se responsabilizará em hipótese alguma pelos danos provocados pelo seu uso.
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Devem seguir a mesma rotina 
dos demais pacientes de clínicas 

e consultórios

FISIOTERAPIA AQUÁTICA
AGENDAMENTO E 

TRIAGEM



• Grupos  de risco e pessoas com suspeitas ou confirmadas devem 
permanecer em casa em isolamento domiciliar.

Os atendimentos serão realizados após a triagem e com horários 
previamente agendados;

• O paciente deverá se dirigir ao local de atendimento, preferen-
cialmente sozinho ou com apenas um acompanhante e fazer uso 
de mascara conforme as orientações da ANVISA.

• Recomendar que o paciente venha de casa com a roupa ade-
quada para o atendimento, afim de diminuir o uso de áreas 
comuns  como vestiários e banheiros;

• Orientar o uso de calçados exclusivos para o ambiente de aten-
dimento aquático

• Manter os atendimentos prioritários, pacientes de alta complexi-
dade;

• O intervalo entre um atendimento e outro deverá garantir o 
tempo necessário para a higienização do ambiente;

• Limitar a quantidade de clientes que entram na piscina: ocupa-
ção simultânea de 1 cliente a cada 4 m².

ATENDIMENTO



ATENDIMENTO

USO DE

EPI



Orientar que seja feita a 
higienização das mãos 

pelo paciente 

Todos devem fazer uso 
de mascaras de proteção

O profissional deverá 
usar máscara, 

óculos de proteção e/ou 
protetor facial;

As mascaras deverão ser 
descartadas sempre que 

estiverem úmidas;













SOBRE CORONAVÍRUS

 CONSÓRCIO NORDESTE
DISPONIBILIZA APLICATIVO

Disponíveis para:




















