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Colégio de Radiologia 

Orientações para prática da especialidade, em contexto de exceção, no 

combate à pandemia COVID-19 

Realização de Ecografia 
 

 

1 - Doentes internados COVID + 

A utilização da ecografia nestes doentes deve estar limitada ao mínimo necessário, pelo risco 

de contágio, preservação de equipas e consumo de materiais de protecção. 

Sempre que possível deverá ser realizado com ecógrafo portátil à cabeceira do doente. As 

indicações de ecografia nos doentes com COVID-19 são sobretudo do foro cardiológico.  

Existe experiência limitada na utilização de ecografia torácica para avaliação de pneumonia e 

complicações, sobretudo em ambiente de cuidados intensivos. O risco benefício e o impacto 

prognóstico não foram validados, pelo que, até nova evidência, a ecografia torácica não 

deverá ser considerada o exame de rotina para avaliação e seguimento destes doentes. Estes 

exames são considerados exames de alto risco de contágio e requerem cuidados apropriados. 

 

2.1 - Doentes Internados exceptuando COVID + 

No contexto actual, tendo em conta o risco de contágio durante a realização do exame, a sua 

acuidade diagnóstica e a necessidade de preservação de equipas, as indicações para 

realização de ecografia devem estar limitadas aos exames urgentes (que implicam 

modificação terapêutica/de conduta clínica inadiável) para os quais não possam ser 

substituídas por outro método de imagem como a TC. 

Os doentes suspeitos de COVID-19 deverão, sempre que não emergentes, esperar o resultado 

do teste PCR das secreções. Mesmo quando o teste é negativo (que pode ser falso negativo 

em até 30-40% dos casos), mas na presença de forte suspeita clínica, os doentes deverão ser 

tratados como presumíveis “doentes COVID+”. 
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2.2 - Doentes de ambulatório 

Só devem ser realizados exames de ecografia em doentes considerados pelo médico 

radiologista como urgentes, se possível estabelecendo contacto com médico prescritor, e que 

não possam ser substituídas por outro método de imagem como a TC. 

Para agendamento e antes da realização de exames de ecografia, os Serviços de Imagiologia 

devem despistar factores de risco para infeccção COVID-19 (febre, queixas respiratórias, 

queixas gastro-intestinais, contacto ou viagem de risco nos últimos 15 dias).  

Na presença de factores de risco doente deve ser encaminhado para o Serviço de Urgência 

e/ou linha SNS 24, aguardando em local apropriado para doente possível COVID+. 

Na ausência de factores de risco o doente deverá desinfectar as mãos com solução alcoólica 

e colocar máscara cirúrgica se ainda a não tiver.  

 

Nos doentes 2.1 e 2.2 – todos os doentes devem ser considerados como possível risco de 

contágio, e nessa perspectiva recomenda-se: 

● O doente deverá entrar na sala de ecografia sozinho e com máscara cirúrgica (apenas 

acompanhado se menor ou necessitar de auxilio físico, sendo que o acompanhante 

deverá ter máscara cirúrgica, ficar o menor tempo possível na sala e à maior distância 

permitida (>1m) 

● A(o) assistente (se função necessária a menos de 1m do doente) e o médico (assim 

como qualquer outro funcionário de sáude em presença a menos de 1m), deverão 

usar máscara n95, protecção ocular, bata impermeável, touca e luvas descartáveis. 

● O ecógrafo deverá ter cobertura de plástico colocada.  

● A sonda ecográfica deverá ter protecção plástica e trocada a cada doente 

● A consola de relatório dentro da sala não deve ser utilizada. 

A desinfecção do ecógrafo e da sala são mandatórias após os exames ecográficos 
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