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CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 240, de 16 de julho de 2021, que define o regime 

de prestação de serviços públicos no âmbito da administração direta, autárquica e 

fundacional enquanto persistir a situação de pandemia da doença causada pela Covid-

19 e dá outras providências. 

CONSIDERANDO que nas últimas semanas tem se verificado no Boletim de triagem rápida 

COVID-19 (porta de entrada das UBS) que o número de pacientes sintomáticos está 

reduzindo significativamente.  

CONSIDERANDO o Guia Orientador da Atenção Primária à Saúde (APS) de Minas Gerais 

para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, versão 5, de Junho de 2021. 

CONSIDERANDO a evolução do cenário frente à pandemia do Covid-19 em Contagem, 

e que algumas diretrizes e estratégias foram revisadas e estabelecidas pela Nota Técnica 

da Atenção Básica 01/2020 (atualizada em 17/03/2021), fica estabelecido que: 

 A partir da data de publicação desta Nota Técnica, as atividades coletivas 

presenciais poderão ser retomadas na Atenção Básica do Município de Contagem, em 

Regime Especial de Prevenção a COVID-19. 

 É importante garantir, no cenário COVID-19, a permanência das ações de 

educação em saúde e educação permanente voltadas para a Promoção da Saúde, 

direcionadas à promoção da autonomia das pessoas, à formação da consciência 

crítica, à cidadania participativa e à superação das desigualdades sociais. As atividades 

poderão se dar no âmbito coletivo respeitando as regras de distanciamento conforme os 

protocolos, notas e Fluxogramas padronizado e disponíveis no portal da Saúde. 

 As atividades coletivas promovem a melhoria da saúde da população e a 

inclusão social a partir da oferta de grupos, práticas corporais alternativas, dentre outras 

atividades físicas, em consonância com as demandas apresentadas pelas distintas áreas 

de abrangência. Ademais, os grupos continuam com o objetivo de melhorar 

efetivamente a saúde da população, promovendo educação em Saúde, diminuindo o 

consumo de medicamentos e contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos 

usuários.  

 As Equipes de Saúde da Família e eSB, NASF e Equipes intermediárias deverão 

retomar as atividades coletivas de forma presencial com distanciamento, como por 

exemplo, reuniões com outras equipes, reuniões intersetoriais, ações de educação em 

saúde, atendimentos em grupos, atividades coletivas e mobilização social. As ações 
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coletivas promovidas de forma presencial deverão ocorrer em locais arejados 

respeitando-se as normas de segurança estabelecidas nos protocolos vigentes, 

respeitando as condições sanitárias propostas pela Secretaria Municipal de Saúde, 

buscando uma maior preservação da saúde dos usuários e a menor possibilidade de 

contágio dos participantes das atividades coletivas; 

 Os profissionais deverão observar as regras de conduta e ainda avaliar como se 

portar, evitando situações inadequadas para o momento. As regras no que tange as 

atividades coletivas estão estabelecidas a seguir: 

I. Higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool a 70%; 

II. Uso obrigatório de máscara cirúrgica, uma vez que diminui a chance de 

contaminação das pessoas; 

OBS: Nos grupos de fonoaudiologia está permitido o uso de máscara inclusiva com 

protetor facial ou uso de face shield sem máscara se for mantido o distanciamento 

de, no mínimo, 2 metros e meio entre o paciente e o profissional;  

III. Limitação da metragem (um usuário a cada 4 m²) na realização da atividade que 

deverá estar marcado no local com fita crepada ou autoadesiva ou cadeiras de 

forma que não danifique o patrimônio público; 

IV. Limitação de até 10 usuários por grupo realizado; 

V. Quando se tratar de grupos de Lian Gong em espaços abertos, a limitação do 

quantitativo de usuários se dará observando o tamanho do local que deve 

acomodar um usuário a cada 4m2, até no máximo 20 usuários; 

VI. Realizar uma triagem rápida dos usuários antes de realizar a atividade, a fim de 

identificar se alguém apresentou febre e/ou sintomas gripais nas últimas 24horas, 

de forma a recomendar que pessoas, com relato de febre e/ou outros sintomas 

gripais, não realizem a atividade e busquem atendimento nos serviços de saúde. 

OBS: a aferição da temperatura dos usuários antes do início dos grupos não 

precisa ser obrigatória, uma vez que a febre pode não estar presente nos 

pacientes com COVID-19;  

VII. Caso seja necessário o uso de objetos/equipamentos/instrumentos, serão 

permitidos apenas os de uso individual/pessoal, devidamente higienizados com 

álcool a 70%;  

VIII. A aferição de medidas antropométricas poderá ser realizada, desde que os 

equipamentos sejam devidamente higienizados com álcool a 70% após a 

utilização de cada usuário; 

IX. Deve-se evitar a utilização e o manuseio de celulares durante a prática de 

atividade física; 

X. Evitar atividades de contato físico ou toque entre os participantes, como, por 

exemplo, massagens, alongamentos passivos, abraços, entre outros;  

XI. Ofertar atividades em horários escalonados para possibilitar a redução no número 

de pessoas participantes;  
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XII. Sugere-se ainda, utilizar vídeos, podcasts (arquivo de áudio digital) e outros tipos 

de comunicação virtual como ferramentas coadjuvantes nas ações de promoção 

à saúde dentro de um contexto de construção conjunta de conhecimento e de 

reflexão sobre a temática trabalhada, com o devido acompanhamento do 

profissional responsável pela ação;  

XIII. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) deverão ser ofertadas 

de forma complementar, individual e coletiva, para prevenção de agravos, 

promoção e recuperação de saúde, considerando formas de autoaplicação 

quando possível e fomentando o autocuidado através de ações de educação 

em saúde; 

XIV. O tratamento do tabagismo deverá ser ofertado de forma individual ou em grupo, 

conforme modelo de Abordagem Intensiva preconizado pelo Instituto Nacional de 

Câncer (INCA), disponibilizando os medicamentos, quando indicados, para o 

período completo do tratamento, respeitando sempre as boas práticas para o 

manejo da Cessação do Uso do Tabaco, conforme treinamento ofertado pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

XV. As ações de higiene dental supervisionada não deverão ser realizadas na 

modalidade de grupo, quando forem extremamente necessárias, deverão ser 

feitas individualmente e com manutenção de distanciamento de 2 metros entre o 

profissional e o paciente. Deve-se dar preferência às técnicas de orientação em 

modelos, por meio de vídeos ou outras técnicas de comunicação; 

XVI. Aplicação dos demais protocolos já estabelecidos pelo Município.  

 

Os Profissionais deverão solicitar que os usuários também atentem às regras para 

realização das atividades coletivas e também as seguintes condutas: 

I. Participar dos grupos utilizando máscaras; 

II. Higienizar as mãos com álcool 70% assim que chegarem ao local da atividade; 

III. Ocupar o lugar devidamente marcado no chão ou cadeiras para a realização da 

atividade; 

IV. Não levar mochilas e/ou acessórios que demandem cuidados. Serão permitidos 

apenas os objetos/equipamentos/instrumentos de uso individual/pessoal 

devidamente higienizados com álcool a 70% (Ex: colchonetes, halteres, cabos de 

vassoura, garrafinhas de água etc); 

V. Praticar etiqueta para tosse (manter distância de pelo menos 2 metros, cubra a 

tosse de preferência com o cotovelo e espirre com tecidos ou roupas e lave as 

mãos); 

VI. Não poderão ser compartilhados objetos pessoais durante a realização dos 

grupos. Trazer de casa sua hidratação, e não socializar, nem utilizar recipientes de 
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outras pessoas (squeezes, toalhas, etc). Se tiver que usar os bebedouros, utilize 

copo ou garrafa para encher d´água;  

VII. Lanches coletivos não são permitidos. Os usuários que desejarem se alimentar 

durante, antes ou após a atividade deverão ser orientados a realiza-la em local 

separado;  

VIII. Evite apertar as mãos ou abraçar e tocar nas pessoas ou na própria boca, nariz ou 

olho; 

IX. Usuários acima de 60 (sessenta) anos e demais grupos de risco que não se sentirem 

aptos ou seguros para realizar as atividades coletivas, deverão também ter a 

oportunidade de receber orientações em modo virtual ou presencial individual, 

que será disponibilizado de acordo com cada ESF que acompanha o usuário; 

X. Organizar os treinamentos com horário marcado e recomendar aos praticantes 

que cheguem aos horários estipulados, e ao término do treinamento, não façam 

reuniões, retornando imediatamente ás residências. 

 

Quanto aos locais que serão realizadas as atividades coletivas: 

I. Os locais devem ser arejados e amplos para que seja possível manter o 

distanciamento. Manter portas e janelas constantemente abertas, e circulação de 

ar. Não utilizar ar condicionado; 

II. Privilegiar a ventilação natural ou adotar medidas para aumentar ao máximo o 

número de trocas de ar dos recintos; 

III. Não ter guarda volumes nem outros locais onde pode ocorrer estímulo à 

aglomeração de pessoas; 

IV. Evitar aglomeração na entrada, na saída e durante a utilização dos espaços de 

uso comum.  Deve-se organizar grupos de usuários por horários e com intervalo 

entre eles de pelo menos 10min, para que possam entrar e sair de forma 

ordenada, sem contato e aglomeração; 

V. Após término das atividades, o responsável pelos serviços gerais, deverá fazer a 

higienização. As superfícies tocadas com mais frequência, como mesas, 

maçanetas, interruptores de luz, torneiras, corrimões, pias e dispositivos eletrônicos, 

entre outros, devem ser higienizados rotineiramente; 

VI. Observar a disponibilidade de sanitários e bebedouros, buscando organizar junto 

aos locais de realização das atividades o apoio dos profissionais de serviços gerais 

e orientando que os usuários utilizem sem parar para conversas. 

  

Como salientamos anteriormente, as orientações são dinâmicas e, portanto, serão 

alteradas para adequação das ações conforme a necessidade. Pedimos aos 

profissionais que fiquem atentos ao Portal da Saúde: www.contagem.mg.gov.br/sms 
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onde todas as Notas e Fluxogramas estão disponíveis, em especial Fluxograma de 

Atendimento e Manejo nas UBS durante o COVID-19. Salientamos que esta nota técnica 

segue as orientações feitas pela OMS e Ministério da Saúde. As dúvidas e eventuais 

omissões do presente documento serão deliberadas pela Superintendência de Atenção 

à Saúde, que fará os devidos direcionamentos. 

  


