
Nota Técnica COVID-19 
nº 025/2020 

Atualizada 14/03/2022 

1 de 3 
Secretaria Municipal de Saúde | SMSA 
Av. Afonso Pena, 2.336 | Savassi | CEP 30130-012 | Belo Horizonte/MG 

 

 

CIEVS/GVIGE/DPSV/GEAPS/GEURE/GAFIE/GRSAM/GATES/GEICS/DIAS/GCINT/GERAE/DMAC/SMSA/PBH 
 
 

ASSUNTO – Recomendações para adequação das atividades dos serviços de reabilitação em situação de 

surtos/epidemias de Síndrome Gripal e infecção pelo SARS–CoV-2. 

 

 

 

Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019”; 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, OMS, do dia 11 de março de 

2020, como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus; 

Considerando o Decreto Municipal nº 17.298 de 17 de março de 2020, que “dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder 

Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo novo coronavírus – COVID-19”; 

Considerando a Portaria 454 do Ministério da Saúde de 20 de março de 2020, que declara, em todo 

o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Decreto nº 17.502, de 18 de dezembro de 2020, que prorroga a situação do estado 

calamidade pública declarado no Decreto nº 17.334, de 20 de abril de 2020, em razão dos efeitos  

decorrentes da pandemia da COVID-19;  

             Considerando o Decreto no 17.829, de 29 de dezembro de 2021 que prorroga a situação do estado de 

calamidade pública no município de Belo Horizonte devido à pandemia de COVID-19, que recomenda 

adequações nos serviços de saúde com objetivo de atender os usuários e contribuir no controle da propagação 

dessa doença; 

Considerando que em Belo Horizonte a quase totalidade da população já está com o esquema vacinal  

  completo contra a Covid-19, preconizado pelo Ministério Saúde, isto é: duas doses ou dose única + reforço. 

Considerando que em Belo Horizonte observou-se ampla redução de novos casos e de 

   internações e óbitos por Covid-19 no âmbito das residências coletivas. 

1. Orientações gerais 

Em função da atual situação epidemiológica do município, das análises sistemáticas dos indicadores 

epidemiológicos e de capacidade assistencial realizadas, no intuito de garantir a assistência em saúde nas 

unidades de reabilitação, mantendo, no entanto, todas as medidas sanitárias necessárias para mitigar a 

propagação da COVID-19, orienta-se: 

 

• os usuários ADULTOS com indicação de reabilitação ambulatorial, devidamente encaminhados 

pela Atenção Primária a Saúde (Equipe de Saúde da Família e/ou Núcleo Ampliado de Saúde da 

Itens atualizados: 1,2 e 3 
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Família e Atenção Básica – NASF AB), especialistas e/ou rede hospitalar deverão fazer contato 

telefônico com os centros de reabilitação para agendar acolhimento por meio dos números 

fornecidos no final deste documento, de acordo com a referência de cada centro de saúde; exceto 

usuários adultos com demanda para reabilitação fonoaudiológica, que deverão ser avaliados, 

inicialmente, pelo fonoaudiólogo da unidade básica de referência, de acordo com fluxo já 

estabelecido. 

• O fluxo de atendimento para Reabilitação Neurofuncional infantil e Reabilitação Intelectual deverá 

ser via NASF-AB, conforme fluxo já estabelecido. 

 

2. Organização do processo de trabalho nos centros de reabilitação e serviços 

contratados/conveniados em reabilitação 

 

2.1. Atendimento presencial 

          As avaliações deverão ser realizadas de forma presencial.  
 

       Na impossibilidade de comparecimento para tratamento presencial o usuário deverá retornar à sua 

unidade de referência para definição de nova conduta. 
 

Os centros de reabilitação  e os serviços de reabilitação contratados/conveniados na rede SUS/BH 

deverão assegurar o cumprimento de 100% da oferta mensal conforme Nota Técnica 002/2021  

GERAE/DMAC que trata das Orientações para a oferta e realização de consultas e exames 

especializados por serviços próprios e prestadores contratados da Diretoria de Regulação de 

Média e Alta Complexidade em Saúde de Belo Horizonte em situação de surto/epidemia de 

Síndrome Gripal e infecção pelo SARS–CoV-2 e conforme Portaria SMSA/SUS-BH Nº 0246/2021 

(com atualizações, de acordo as normativas de Ministério da Saúde e situação epidemiológica do          

município).  

     O usuário deverá ser orientado a chegar 5 minutos antes, a fim de evitar aglomerações na sala de  

     espera.  

                De acordo com o Decreto Municipal Nº 17.332, de 16 de abril de 2020 é necessária ainda a 

utilização de  máscara dentro do serviço de saúde. Recomenda-se o distanciamento mínimo de 01 metro, 

entre os pacientes na unidade. 

       Aos usuários que necessitarem de acompanhante, será permitido a presença de apenas uma 

pessoa durante o atendimento. Os usuários e/ou familiares deverão ser orientados a desmarcar o 

atendimento presencial se estiverem com sintomas gripais e se o usuário ou algum membro da casa 

testarem positivo para o novo coronavírus. 

 

2.2. Atendimento não presencial 
 

         Os usuários em teleatendimento acompanhados pelos serviços de reabilitação 

contratados/conveniados deverão retornar para atendimento presencial, caso tenham necessidade de   

continuidade de tratamento. 
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 O teleatendimento será restrito a casos indicados e acompanhados nos Centros de Referência em  

        Reabilitação. 

 

3. Organização do processo de trabalho nos Centros de Referência em Reabilitação/CREAB (CER) 
 

3.1. Acolhimento 

O acolhimento presencial será agendado por telefone. 

3.2. Concessão de órteses, próteses e cadeiras de rodas 

 
Serão agendados aqueles usuários que não apresentem estado gripal e que consigam realizar 

deslocamento até a unidade mantendo todos os cuidados orientados quanto à prevenção da 

transmissão da COVID-19. 

O agendamento deverá ser feito pelo CREAB, que fará orientações sobre os cuidados de higiene a 

serem adotados e o uso de máscara. 

Os técnicos das oficinas ortopédicas deverão comparecer para o atendimento utilizando 

equipamento de proteção individual próprios (capote, máscara, óculos e luvas fornecidos pela empresa   

terceirizada). 

3.3. Atendimento à saúde pessoa ostomizada 

 
 O atendimento à saúde da pessoa ostomizada será presencial para os pacientes novos e com 

         retorno agendado. O teleatendimento será restrito a casos indicados e acompanhados nos Centros de  

         Referência em Reabilitação. 

 
4. Telefone de contato dos CREABs para agendar acolhimento 

• CREAB-CS: 3246-5317/3246-5321 

• CREAB-L: 3277-5638/3277-5610 

• CREAB-NO: 3277-7243; o agendamento para a pessoa ostomizada deverá ser realiza 

                     3277-7113 (7:30 às 16:00 - agendamento para pessoa estomizada) 

• CREAB-VN: 3246-9025/3246-9009 

 


