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Estamos atravessando um momento peculiar devido à pandemia da COVID19, o que tem afetado de forma direta principalmente a atuação dos profissionais da
área da saúde. Levando em conta a grande diversidade de atuação da
fonoaudiologia, em continuidade às ações da ABA, percebeu-se a necessidade de
orientação nas áreas específicas de atendimentos, inclusive a Avaliação e
Reabilitação do Equilíbrio Corporal, visando a proteção do paciente e
acompanhante, quando necessário, bem como do profissional em sua atuação
direta.
Sabemos que neste momento o atendimento remoto ainda deve ser
priorizado. Para a área da Avaliação e Reabilitação do Equilíbrio Corporal, alguns dos
procedimentos poderão ser realizados à distância, como a grande maioria das
atividades da Reabilitação do Equilíbrio Corporal, visando principalmente os
indivíduos que fazem parte do grupo de risco, a saber: idosos; gestantes de alto
risco; imunossuprimidos; pacientes com doenças crônicas, tais como, diabetes,
hipertensão severa, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, neoplasias, doenças
respiratórias crônicas, entre outras. Porém, existem alguns procedimentos que
exigem o atendimento presencial como, por exemplo, as manobras de
reposicionamento otolítico na Reabilitação do Equilíbrio Corporal, além dos
procedimentos de avaliação, tomando-se os cuidados devidos segundo as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes e levando-se em consideração o nível de
necessidade do paciente.

TIPOS DE ATENDIMENTOS: REMOTO X PRESENCIAL
REMOTO
Para que o atendimento remoto possa ser realizado, é necessário assegurarse de que o paciente tem acesso à tecnologia necessária para isto, se o mesmo tem

habilidade para que o atendimento seja realizado, ou ainda, se há alguém para
realizar este apoio, caso não tenha a habilidade para tal.
É necessário que o profissional esteja em conformidade com as normas
determinadas pelos Conselhos Regionais e Federal para que o atendimento remoto
possa ser realizado.
Com a finalidade da diminuição do risco de contágio, os pacientes com
sintomas de COVID-19 que não necessitem de internação ou cuidados
especiais podem ser triados, em relação às queixas de equilíbrio, por telefone ou
videoconferência nas indicações clínicas sem urgência e encaminhados, se
necessário, para intervenção e aconselhamento posterior ao período de isolamento.
Somente aqueles com necessidade extrema devem ser vistos na clínica. Os pacientes
em tratamento, sem intervenções programadas e considerados estáveis podem ser
vistos por teleatendimento.

PRESENCIAL
Em relação aos atendimentos presenciais, para que o retorno às atividades
seja possível com segurança, e levando em consideração a necessidade de uma
padronização dos cuidados para a atuação profissional, a ABA desenvolveu este
material que poderá orientar a todos os profissionais que atuam na área, de acordo
com os mais confiáveis padrões estabelecidos até o momento, pelos órgãos
competentes (Ministério da Saúde, ANVISA), e de acordo com as orientações do
Conselho Federal de Fonoaudiologia.

Triagem para COVID-19
Recomenda-se um rastreamento no dia anterior e no dia da consulta, antes
que o paciente se desloque para o local do atendimento. Três perguntas simples
podem ser realizadas por meio telefônico como apresentamos abaixo:
• o paciente apresentou recentemente ou apresenta neste momento
febre, tosse ou falta de ar?
• o paciente teve contato com alguém contaminado por COVID-19?
• o paciente apresentou perda de paladar e/ou olfato mesmo que
temporariamente nos últimos dias?
Na presença de resposta afirmativa para uma dessas perguntas, o paciente
deverá ser orientado a procurar serviço médico para determinação dos cuidados
necessários e, após descartar infecção viral, voltar a procurar atendimento
presencial para avaliação e reabilitação do equilíbrio corporal.

Caso os pacientes respondam negativamente às perguntas realizadas na
triagem, estes podem prosseguir com a visita agendada, mas devem ser lembrados
antes da consulta de práticas seguras, incluindo distanciamento social e o uso de
máscara durante todo o tempo de permanência no local de atendimento.
É aconselhável reagendar pacientes idosos com múltiplas comorbidades ou
estabelecer horários específicos para que os mesmos sejam atendidos.
A presença de acompanhante deve ocorrer em casos extremos de
necessidade, ou diante da solicitação do serviço para procedimentos específicos.

Preparo do ambiente
A fim de que o paciente possa ser recebido com segurança, deve-se proceder
aos cuidados descritos abaixo:
•

Sala de espera:
À entrada da sala de espera recomenda-se a utilização de tapete sanitizante
(umedecido com solução desinfetante - vide Nota Técnica ANVISA 26/2020).
O ambiente deve ser bem ventilado, preparado com cadeiras de material
adequado para desinfecção, e os materiais que não podem ser desinfetados com a
solução de escolha (álcool em gel a 70%, solução de água sanitária diluída em água vide Nota Técnica ANVISA 26/2020) devem ser retirados do local. As cadeiras devem
ser posicionadas de forma a respeitar o distanciamento de 1,5 m entre as mesmas, e
desinfetadas após o uso, bem como todas as áreas tocadas (mesas, maçanetas, etc).
Deve-se oferecer condições para que o paciente faça a higienização de suas
mãos, seja disponibilizando álcool em gel a 70%, ou pia com água e sabonete líquido,
e toalhas descartáveis, bem como lixeira com tampa por abertura sem contato
manual. O paciente e seu acompanhante, no caso de crianças ou casos específicos
em que este seja necessário, deverá(ão) permanecer de máscara (de tecido, própria)
durante todo o tempo. Caso o paciente não tenha sua própria máscara, uma
máscara descartável ou de tecido deve ser fornecida ao mesmo para que possa dar
continuidade aos atendimentos.
•

Recepção:
O recepcionista deve permanecer a uma distância de 1,5 m do paciente ao
atendê-lo, fazendo uso de máscara cirúrgica para tal, e higienizar as mãos com álcool
em gel a 70% com frequência.
•

Sala de atendimento
Assim como a sala de espera, a sala de atendimento deve ser bem
ventilada, conter móveis e materiais adequados para desinfecção, retirando-se do

ambiente os materiais que não podem ser desinfetados. Deve-se também atentar ao
distanciamento mínimo sempre que possível. Todos os locais (mesas, maçanetas,
equipamentos, etc) tocados pelo paciente, acompanhante e profissional durante os
atendimentos devem ser desinfetados após o atendimento, preparando desta forma
o local para o próximo atendimento de forma segura. É necessário haver no local de
atendimento dispensadores com álcool em gel a 70% ou pia, sabonete líquido e
toalhas descartáveis e lixeira com tampa por abertura sem contato manual de fácil
acesso para uso do profissional, do paciente e acompanhante.

Segurança do paciente e do profissional durante o atendimento
•

Paciente
Assim que o paciente adentrar o local em que será atendido, deve-se solicitar
ao mesmo que proceda à higienização das mãos (lavando-as com água e sabonete
líquido ou utilizando álcool em gel a 70%), e que permaneça de máscara durante
todo o atendimento. Caso o mesmo esteja utilizando luvas, deve-se solicitar ao
mesmo que as retire, e que seja descartada em local adequado, procedendo à
higienização das mãos em seguida. A entrada do acompanhante deve ser permitida
apenas se realmente necessária.
•

Profissional e o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Ao realizar os atendimentos, o profissional poderá optar pelo uso de luvas
(não estéreis), ou mesmo pela desinfecção das mãos ao final de cada procedimento
realizado. Caso opte pelo uso das luvas, o profissional deverá proceder à
higienização das mãos antes e após seu uso. Para procedimentos em que o
profissional tiver risco de contato com fluidos corporais, como êmese, por exemplo
(durante a realização de Manobras de Posicionamento, Prova Calórica) as luvas
deverão ser utilizadas sempre.
O profissional deverá ainda utilizar máscara cirúrgica, sendo necessário
descartá-la ao final de cada atendimento, ou a cada 2 horas, caso o atendimento
ultrapasse este tempo. No caso da necessidade de proximidade menor de 1 m entre
o profissional e o paciente, o profissional deverá ainda fazer uso de protetor facial,
devendo desinfetá-lo após cada atendimento.
O uso de avental impermeável (capa protetora) descartável de mangas
longas deve ser utilizado sempre, devendo ser trocado após cada atendimento
(ANVISA, 2020).
Importante: o profissional deverá manter-se atento e NUNCA tocar o próprio
rosto antes de higienizar adequadamente suas mãos!!!
•

Equipamentos e acessórios utilizados nos atendimentos

De uma forma geral, os equipamentos devem ser higienizados com solução
desinfetante apropriada (álcool isopropílico a 70%), bem como cadeiras, cabos,
acessórios de equipamento ou qualquer utensílio que tenha contato com o paciente.
Os eletrodos e acessórios dos equipamentos (espéculos, olivas de fones, ponteiras
de irrigação, etc) devem ser preferencialmente descartáveis. Acessórios não
descartáveis devem ser desinfetados quimicamente, com soluções recomendadas
pelos órgãos competentes (ANVISA, Ministério da Saúde), ou no caso de contato
com fluidos corporais ou sangue, devem ser esterilizados ou descartados.
Serão detalhados os cuidados para os equipamentos dos procedimentos
específicos:
•

Prova Calórica e uso dos óculos na Videonistagmografia (VNG) e Video
Head Impulse Test (vHIT): quando a prova calórica for realizada com
água, as mangueiras de silicone são ideais para a realização da
desinfecção. O recipiente para coleta da água deve ser de material
que possibilite a desinfecção entre cada paciente, por exemplo, uma
cuba de metal. É recomendável substituir as faixas elásticas de tecido
da cinta do cabeçal dos cabos dos eletrodos, bem como dos óculos da
VNG e vHIT, por faixas de silicone para tornar possível sua
desinfecção, ou trocá-la ao final de cada atendimento, procedendo à
higienização adequada (importante enfatizar a não possibilidade de
desinfecção de velcro, sendo necessário lavar com soluções
desinfetantes). A manta de espuma dos óculos deve ser descartada a
cada atendimento e os óculos desinfetados com lenços germicidas. As
lentes podem sofrer danos caso seja utilizado solvente desinfetante
para sua higienização devido ao revestimento infravermelho. A
mesma deve ser lavada com uma solução de sabão neutro e água
morna, com o auxílio de algodão, enxaguando-a e secando-a
cuidadosamente em seguida com lenço de microfibra. Uso de touca
pode ser utilizada como barreira física entre o equipamento e a
cabeça do paciente, desde que não haja deslizamento dos óculos.

•

Potencial Evocado Miogênico Vestibular (sigla do inglês, VEMP):
diante do uso de fones, dar preferência aos fones de inserção,
descartando a oliva ao final do atendimento. Quando não for possível
o uso do fone de inserção, utilizar o fone supra-aural dispondo de
protetor de Tecido Não Tecido (TNT), descartando-os após o uso. Ao
utilizar vibrador ou estímulo galvânico, proceder à desinfecção de
cabos e vibrador ósseo após o procedimento.

•

Posturografia Dinâmica Computadorizada: Recomenda-se o uso de
um avental descartável (capa protetora) pelo paciente, ou a utilização
de capa de TNT para recobrir a cinta de segurança do paciente, que
deve ser descartada a cada atendimento. A plataforma deve ser
higienizada com solução desinfetante após cada atendimento.

•

Cadeiras rotatórias: Caso o revestimento da cadeira não permita a
desinfecção direta, recomendamos o uso de capas descartáveis e
cintos de segurança que possam ser limpos e desinfetados a cada
paciente.
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