
 

 

 

 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região - DF/GO – 

CREFITO 11 - Autarquia Federal criada pela Lei nº 6.316/1975 com a incumbência de 

poder de fiscalização do exercício de atividades por profissionais Fisioterapeutas e 

Terapeutas Ocupacionais no âmbito do Distrito Federal e de Goiás. O CREFITO 11 

estimula e preza por uma atuação profissional dentro dos ditames da ética e alcance 

social.  

O CREFITO 11 estabelece recomendações e medidas a serem tomadas por todos os 

profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para a redução dos riscos de 

disseminação e contágio do “Coronavírus – COVID-19”. 

É necessário o acompanhamento por todos os profissionais às orientações emitidas 

diariamente pelos órgãos oficiais responsáveis pela Saúde Pública, como a Organização 

Mundial de Saúde – OMS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e Vigilância 

Sanitária dos respectivos Estados.  

A Organização Mundial de Saúde – OMS1 indicou alteração no padrão epidemiológico 

de ocorrência da Doença Causada pelo Novo Coronavírus – COVID-19 no SUS.   

O Distrito Federal elaborou Plano de Contingenciamento Distrital2 em fevereiro de 2020, 

que deve ser seguido. Editou ainda o Decreto nº 40.528/2020, com manutenção das 

atividades de clínicas/empresas de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 

O Governador de Goiás editou Decreto nº 9.637/2020 que determinou que os serviços 

os estabelecimentos e clínicas de fisioterapia estão excluídos da obrigatoriedade da 

suspensão da prestação de serviços.  

A Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal, em resposta ao Ofício GAPRE 

nº 36/202 - CREFITO11, informou que o Decreto no âmbito do Distrito Federal não 

contemplou as clínicas de reabilitação terapêuticas. Recomendaram que sejam 

estabelecidas todas as medidas de segurança nas unidades, nos termos do plano de 

contingência disponível no sitio “www.saude.df.gov.br/coronavirus”. 

 

                                                           
1 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
2 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-
COVID19.pdf 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Considerando todas as recomendações legais e as diretrizes emanadas pelos órgãos, o 

CREFITO 11 solicita que todos os profissionais sigam as orientações dos órgãos 

competentes, cumprindo todos os protocolos de segurança para a contenção do vírus.  

Assim, todos os serviços que não sejam essenciais e emergenciais podem ser suspensos 

pelas clínicas, a fim de evitar o fluxo de circulação de pessoas.  

Às instituições/estabelecimentos/clínicas/hospitais que não puderem suspender os 

atendimentos e atividades, é recomendável a fiel observância de ações que resguardem 

a higienização do ambiente de trabalho.  

O CREFITO 11 recomenda ainda para todos profissionais e toda a sociedade: 

1. Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos e utilize 

antisséptico de mãos de álcool em gel 70%, antes e após qualquer procedimento 

a ser realizado; 

 

2. Higienização de todos os materiais e equipamentos existentes nos 

estabelecimentos antes e após utilização em procedimentos a serem realizados; 

 

3. Distanciamento de pelo menos um metro de distância em eventual atendimento 

presencial e salas de espera das clínicas; 

 

4. Manutenção de ambientes de atendimentos ventilados e limpos;  

 

5. Suspensão de atendimentos não emergenciais às pessoas incluídas no grupo de 

risco, incluindo pacientes que retornaram de viagem internacional nos últimos 

14 dias; 

 

6. Suspensão de atendimentos de pacientes sintomáticos; 

 

7. Utilização de EPI’s; 

 

8. Orientar a todos pacientes à comparecem sozinhos aos consultórios, sempre que 

possível, evitando aglomerações de pessoas; 

 



 

 

 

 

 

 

 

Os Decretos editados pelas circunscrições competentes não determinaram 

expressamente a suspensão dos serviços dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, 

assim a recomendação do CREFITO 11 é no sentido de auxiliar a autonomia de decisão 

de cada profissional e clínica/estabelecimento.  

Necessário relembrar que profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 

devem manter os atendimentos de urgência e emergência, a fim de resguardar a saúde 

social.  

A Resolução nº 424/2013 e 425/2013 – Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional – registra que todos os profissionais têm o dever de prestar 

assistência ao ser humano ou à coletividade em casos de indubitável urgência.  

Observa-se que, respeitando os protocolos emitidos pela OMS, os profissionais 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais devem zelar pela aplicação de métodos e 

técnicas reconhecidas e regulamentadas pelo Conselho Federal.  

Por fim, para evitar “fakenews” confirmem todas informações no canal Saúde sem Fake 

News no endereço “www.saude.df.gov/fakenews”, local em que se encontrará 

respostas oficiais e atualizadas. O Disque Saúde 136 também está funcionando 24 horas 

por dia durante todos os sete dias da semana para esclarecer dúvidas sobre o 

coronavírus. A ligação é gratuita.  

 

 

Sérgio Gomes de Andrade 

PRESIDENTE CREFITO 11 

 

http://www.saude.df.gov/fakenews

