


PLANO ASSISTENCIAL DE 
CONTINGÊNCIA

PROCEDIMENTOS PARA O RETORNO 
DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 

CARDÍACA (RC)



Objetivos

o Estabelecer plano assistencial de contingência após 

término das medidas de isolamento



• O retorno às atividades não se dará de forma plena, as
medidas restritivas, mesmo na ausência da quarentena, ainda
serão necessárias, portanto, se fará premente ajustes na
rotina de atendimento para que se mantenha o nível de
segurança relacionados às medidas de higiene e transmissão
através de:

1. Estabelecimentos de protocolos de atendimento

2. Redução do número de pacientes atendidos para 6
pacientes por horário

Plano Assistencial de Contingência



1. Limpeza da sola dos 
sapatos em tapete 

sanitizante/pedilúvio 
embebido com solução 

desinfetante

2. Higienização das mãos 
em totem de álcool gel 
com acionamento por 
pedal posicionado na 

porta de entrada

Procedimentos de Entrada



Procedimentos Recepção

PACIENTE
1. Será permitido no máximo 3 pacientes na 

recepção

2. Uso de máscara obrigatório

3. Entrada no salão de exercícios somente 

após liberação por parte da equipe 

assistencial



Procedimentos Iniciais Salão de Exercícios

Após colocar os pertences no armário, nova higienização das mãos

Medição da pressão arterial (PA)

Medição do peso corporal

Colocação do frequencímetro e/ou ECG

Medição da saturação de oxigênio

Medição da temperatura corporal com termômetro de infravermelho com registro na ANVISA (fidedignidade da medida)

Questionário relacionada à COVID através do uso de uma ferramenta com inteligência artificial para estimar a probabilidade de doença. O 
questionário será  aplicado, individualmente, antes de cada sessão de RC

Registro na planilha de treino da frequência cardíaca basal, PA, SPO2, temperatura, peso corporal e observações relevantes da anamnese 
de entrada

Fazer a limpeza com álcool a 70% dos aparelhos de pressão arterial, estetoscópio e oxímetros a cada medição. Em relação ao oxímetro 
limpar dedo onde será feita medição antes de utilizar o aparelho 

Lavar as mãos com álcool gel antes e após manusear os equipamentos 



A liberação para os exercícios só será permitida após
aplicação do questionário individual para detecção de
COVID-19 e a coleta dos sinais vitais

Em caso de suspeita de infecção pelo COVID-19 o paciente
será adequadamente orientado, não fará a sessão de
exercícios e será feito contato com seu médico assistente

Triagem



Balança para 
medição de peso

Espera para 
medição dos sinais 

vitais

medida dos 
sinais vitais PACIENTE

Nova disposição no Salão de Exercícios

A disposição da mobília e 
equipamentos será 

realocada para manter a 
distância adequada na 

ala de check-in



PRÉ-PANDEMIA PÓS-PANDEMIA

Nova disposição dos Ergômetros

Para maior segurança 
reduziremos os números de 
ergômetros disponíveis (de 

4 para 2  esteiras e de 4 para 
2 cicloergômetros) e 

instalaremos um 
divisória/barreira de 

proteção entre  as esteiras 
ergométricas

BARREIRA DIVISÓRIA



Entre os 
equipamentos de 

musculação 
também será 
instalada uma 

barreira divisória

Setor de musculação

BARREIRA DIVISÓRIA



Procedimento de higiene durante a 
Sessão de RC

Orientar pacientes para realização da higienização
dos equipamentos, tanto da parte aeróbica como
de força após o uso, assim como lavar as mãos.

Fazer a limpeza com álcool a 70% dos aparelhos de
pressão arterial, estetoscópio e oxímetro antes e
após as medições.

Higienizar as mãos com álcool gel após cada
procedimento realizado.



Procedimento de Saída

Solicitar ao paciente lavar as mãos antes da saída da RC 

Lavar as mãos com álcool gel

Fazer a limpeza com álcool a 70% dos aparelhos de pressão arterial, estetoscópio e 
oxímetros após as medições 

Solicitar ao paciente a retirada do frequencímetro e imediatamente limpar com 
álcool a 70%



Paramentação da equipe

RECEPCIONISTA 

MÁSCARA 
CIRÚRGICA

VISEIRA (FACE 
SHIELD)

EQUIPE 
ASSISTENCIAL

GORRO MÁSCARA N95 ÓCULOS DE 
PROTEÇÃO

AVENTAL 
IMPERMEÁVEL



DIFUSORES PARA AR EXTERIOR

EXAUSTOR PARA AR EXTERIOR

EXAUSTOR PARA EXAUSTÃO

No projeto inicial de climatização da ACE houve a preocupação com a renovação e qualidade
do ar ambiente, para isso foi feito um alto investimento no sistema de renovação do ar, com
um sistema duplo (exaustão/insuflação) que permite a renovação do ar ambiente a uma taxa
de 27 m³/hora por pessoa, dentro das normas técnicas recomendadas pela ANVISA. A
diminuição do nº de atendimentos por hora fará com que o sistema tenha ainda mais
eficiência, já que trabalhará para atender uma capacidade bem menor para o qual foi
inicialmente projetado, garantido portanto, muito mais eficiência. Além disso temos um plano
de manutenção preventiva mensal de todo sistema, que passará por uma revisão
intensificada dias antes da reabertura do programa, inclusive com a limpeza dos dutos

Qualidade do ar



Sanitização e Limpeza

A empresa limppo nossa parceira nos serviços de limpeza está com um protocolo
especial e mais criterioso direcionado para a transmissão do COVID-19. Um dia antes
da reabertura do programa de RC faremos uma limpeza intensificada seguida de
sanitização do ambiente com quartenário de amônia de 5ª geração, procedimento
que será repetido periodicamente



PLANO ESTRATIFICAÇÃO CLÍNICA

PROCEDIMENTOS PARA O RETORNO 
DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 

CARDÍACA (RC)



Médico Assistente-Processo de 
Estratificação Clínica ACE 

TODO O PROCESSO DE ESTRATIFICAÇÃO CLÍNICA DA ACE SERÁ
REGISTRADO E DEVIDAMENTE REPORTADO AO MÉDICO
ASSISTENTE DO PACIENTE

A VOLTA AO PROGRAMA DE RC SÓ SERÁ PERMITIDA APÓS
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, ATRAVÉS DE ENCAMINHAMENTO
ASSINADO E CARIMBADO PELO MÉDICO ASSISTENTE

O ENCAMINHAMENTO DEVER SER ENVIADO AO E-MAIL:
CONTATO@CARDIOLOGIADOEXERCICIO.COM.BR



O processo de estratificação clínica 
da ACE foi dividido em 3 fases:

• Fase 1: Inventário 
epidemiológico através de 
questionário com questões 

relacionadas à pandemia COVID-
19 e à RC

• Fase 2: Estratificação de risco 
clínico amplo através do escore 

ACE

• Fase 3: Alocação para o 
Programa Presencial de RC ou 

para o Programa de Orientação à 
Distância (P.O.D)  

APLICAÇÃO QUESTIONÁRIO

APLICAÇÃO ESCORE ACE PROGRAMA PRESENCIAL 
DE RC OU DE ORIENTAÇÃO 

À DISTÂNCIA

Processo de Estratificação Clínica ACE 



Fase 1 - QUESTIONÁRIO 

• A aplicação do questionário, já

finalizada, nos permitiu uma visão

ampla de vários aspectos clínicos que

serão revalidados e atualizados na

fase 2



• O ESCORE ACE de estratificação  
consiste na avaliação ampla do 
paciente através do estudo de 4 
dimensões clínicas mais a forma 

de deslocamento para chegar 
até a clínica

• O escore avaliará o risco 
benefício do paciente ser 

alocado para o Programa de RC 
Presencial ou para o Programa 

de Orientação à Distância 
(P.O.D)

• O ESCORE ACE será aplicado 
por teleatendimento de forma 
individual pela Equipe da ACE

Fase 2 - ESCORE ACE  



Alocação RC Presencial

OS PACIENTES ALOCADOS PARA RC PRESENCIAL SEGUIRÃO AS SEGUINTES ETAPAS:

Avaliação clínica presencial e realização de Teste Ergométrico (TE) ou Teste de Exercício Cardiopulmonar
(TECP)

A realização do TE ou TECP será realizado conforme as orientações do posicionamento direcionado à COVID-
19 do Departamento de Ergometria, Exercício, Cardiologia Nuclear e Reabilitação Cardiovascular da
Sociedade Brasileira de Cardiologia (DERC-SBC), que preconiza uso de EPI completo pelos profissionais de
saúde envolvidos na realização do teste e todas as medidas de segurança para o paciente.

Para evitar aglomeração e permitir adequada limpeza da sala após cada exame, os testes serão marcados a
cada uma hora e meia a duas horas



O Programa de Orientação à Distância 

(P.O.D) da ACE foi estruturado para 

que a segurança na realização dos 

exercícios à distância fosse a  principal 

premissa, para isso, além da 

categorização prévia em 3 categorias, 

levando em consideração valências de 

adaptação motora e cognitiva, um 

check-list criterioso  em todas as fases 

do programa será instituído.

AULA INAUGURAL PREPARATÓRIA

CARTILHA COM ORIENTAÇÕES AOS 

PACIENTES 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO

REAVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO EM 

CASO DE INTERCORRÊNCIAS

Alocação Programa de Orientação à 
Distância (P.O.D)



Seguindo a resolução Nº 305/2020 do Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro, que diz no seu artigo 5º:

Art. 5º A Telemedicina na modalidade Teleconsulta só está
autorizada para pacientes que já são atendidos pelo médico, sendo
vedada a realização da primeira consulta de forma não presencial.

Somente serão admitidos no P.O.D pacientes regulares do programa
de RC da ACE antes da pandemia. Paciente novos necessitarão de
uma avaliação pré-participação presencial para admissão no P.O.D

Programa de Orientação à Distância 
(P.O.D)




