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Colégio de Radiologia 

Normalização Progressiva da Actividade Radiológica 

 

 

Introdução 

 

As informações contidas neste documento têm por objectivo ajudar na preparação e normalizar a 

forma de retoma do trabalho no Serviço de Radiologia, tendo em atenção a segurança dos doentes e 

trabalhadores e a capacidade de resposta às necessidades da população. Devem ser enquadradas com 

a documentação já publicada pelo Colégio, com as normas da DGS em vigor e com o plano de 

contingência Governamental. 

 

 

Fases da normalização Progressiva da Actividade Radiológica 

 

São definidas 3 novas fases de adaptação sequenciais e com restrições decrescentes considerando o 

contexto atual de evolução favorável do surto de SARS-Cov2/COVID-19.  A fase 0 (zero) corresponde 

à fase atual de epidemia e estado de emergência nacional. Prevê-se a passagem progressiva da fase 1 

para a 3 que corresponde ao funcionamento pleno do Serviço de Imagiologia. No entanto, pode ser 

necessário o regresso a restrições e implementação de fases decrescentes se a evolução da epidemia 

e o aumento do número de casos o justificar. 

- Fase 0 - fase atual de estado de emergência com confinamento social, dever geral de 

recolhimento e dever especial de proteção, excepto para realização de atividades 

consideradas essenciais (âmbito de documento já publicado pelo Colégio de Radiologia)  

- Fase 1 - primeira fase de normalização da atividade económica, terminado o estado 

de emergência. 

- Fase 2 - quando deixar de haver indicação para dever especial de proteção e dever 

geral de recolhimento domiciliar.  

- Fase 3 - quando o surto de SARS-Cov2/COVID-19 estiver ultrapassado (ex: não houver 

mais contágios ou disponibilidade universal de vacinação)  
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Contexto operacional dos Serviços de Radiologia 

 

A. Separação de circuitos 

▪ Serviços de Radiologia inseridos em Hospital com internamento COVID-19 devem manter a 

separação de circuitos entre doentes COVID+/suspeitos, dos doentes não-COVID.   

FASE 1 e FASE 2 - A separação de circuitos dos doentes deverão ser mantidas até que a fase 3 seja 

atingida, ou seja, até ser declarado o fim do surto SARS-Cov2/COVID-19. 

 

B. Diferenciação de doentes e respectivo encaminhamento 

▪ O Serviço de Radiologia e/ou Instituição Hospitalar deverão implementar processos para 

identificar e diferenciar doentes COVID+/Suspeitos,  do ambulatório, do internamento e do 

Serviço de Urgência por forma a encaminhar os doentes para o circuito adequado, previamente 

definido. Deverá haver alertas visuais nas entradas, elevadores e espaços comuns mais 

utilizados sobre a doença, circuitos e métodos de protecção a cumprir. 

 

C. Testar subgrupos de doentes 

▪ Com o regresso progressivo à atividade programada, será necessário, para além de triar todos, 

testar alguns grupos de doentes para doença COVID-19 para que possam realizar determinados 

exames no Serviço de Radiologia, em particular os exames de intervenção guiados por imagem. 

No Serviço de Radiologia, os procedimentos de intervenção guiados por imagem têm maior risco 

de contágio pelo contacto próximo com o doente, o tempo que passam num compartimento 

fechado com profissionais de saúde, e pelo contacto com outros doentes externos ou internos 

quando permanecem em sala de recobro.  

 

Para os doentes referenciados para exames de imagem que colocam risco acrescido de contágio 

(ex: todos os exames de intervenção radiológica), o Serviço de Radiologia deve requerer a 

realização de teste RT-PCR até 24-48h antes da data do agendamento, para excluir infecção activa 

por SARS-Cov-2. Para o efeito, recomenda-se: 

1. Referenciação do doente ao Departamento de Testagem interno ou externo ao Hospital; 

2. Criar uma área interna segregada no Serviço de Radiologia com profissionais dedicados 

para realizar colheita de secreções que são enviadas para Laboratório para realização de 

teste RT-PCR;  
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3. Criar protocolo com Serviço de referenciação para a realização de testagem para COVID-

19 (semelhante à determinação de INR e plaquetas habitualmente solicitadas no 

momento da referenciação).  

 

D. Triagem de todos os que entram num estabelecimento de saúde  

▪ Para funcionários e doentes à entrada do estabelecimento de saúde, (todos os indivíduos que 

entrem no estabelecimento - Hospitais/Serviços/Consultórios), deverá ser feito despiste de 

sintomas (febre, tosse, mialgias, anosmia, disgeusia e sintomas gastrointestinais) contexto 

epidemiológico, medição da temperatura corporal higienização das mãos e colocação de 

máscara cirúrgica. 

 

E. Limitação do acesso aos estabelecimentos de saúde 

  Recomenda-se manter a limitação de acesso aos Hospitais/Serviços/Consultórios de 

acompanhantes e visitas aos doentes, em todas as situações em que a sua presença não é 

necessária à realização dos atos médicos. Promoção de formas de contacto não presencial entre 

doentes/visitas como por exemplo a video-chamadas. 

 

F. Teletrabalho  

▪ Sempre que possível deverá ser mantido o teletrabalho, nas diferentes atividades do Serviço 

de Radiologia. 

 

G. Distanciamento social e limpeza das instalações 

▪ Deverá ser mantido o distanciamento social dentro do local de trabalho. 

▪ O Serviço de Radiologia incluindo a receção, a sala de espera, as salas de realização de exames 

e salas de relatórios devem ser adaptadas à fase do programa em vigência. A limpeza e 

esterilização do Serviço deve ser otimizada no contexto surto SARS-Cov2/COVID-19. 

 

FASE 1 e 2:  

Sala de espera e recepção:  

Manter a distância de pelo menos 2m entre doentes (identificando as cadeiras adequadas para a 

espera e espaçando marcações para permitir um número adequado máximo de pessoas na sala 

de espera; poderá ser feita optimização da espera com métodos de fila virtual e espera fora do 

serviço/instituição); doentes em espera sentados virados preferencialmente todos para o 

mesmo lado; desinfecção dos espaços comuns com produto adequado e de forma frequente 

sobretudo dos locais de maior contacto com as mãos; disponibilização de produto de 



 
 
 
 
 

 4 

higienização de mãos; retirada de material de leitura como revistas e panfletos; otimização da 

forma de chamada do doente por exemplo evitando manuseamento pelos doentes de máquinas 

de senhas; otimização da obtenção dos consentimentos informados minimizando o 

manuseamento de canetas e papéis. Deverá preferencialmente ser utilizada barreira física (por 

exemplo acrílica) entre os funcionários da recepção do serviço e os doentes; promover 

pagamentos por métodos wireless e emissão de faturas e certificados desmaterializadas. Deverá 

ser promovida a entrega de exames por via electrónica evitando deslocação ao estabelecimento 

de saúde. 

 

Salas de relatórios:  

Desinfecção global das salas de relatórios antes do início e depois do final do turno da sala 

incluindo computadores, mesas e cadeiras; recomenda-se que em todas as salas com 

computadores/ estação de trabalho/ consolas de aparelhos de imagem, deve existir material de 

esterilização dedicado que deve ser usado sempre que há mudança de utilizador. O kit de 

desinfecção deve incluir caixa de luvas descartáveis, toalhetes de desinfecção e líquido de 

esterilização das mãos. Recomenda-se que os utilizadores limpem os pontos de contacto físico 

nomeadamente os teclados, rato, microfone, mesa e cadeira do posto de trabalho; deve haver 

minimização de materiais e acessórios por forma a facilitar a desinfeção de superfícies; 

optimização do isolamento dos postos de trabalho, com preservação da distância social de pelo 

menos 2m entre locais de relatório; promover a comunicação com outros profissionais de saúde 

sem presença física, nomeadamente através do telefone/computador. 

 

Salas de comando e salas de exame:  

Promover a separação dos profissionais da sala de comando de TC, RM e RX dos elementos que 

se fazem a gestão do doente dentro da sala. Minimizar o número de pessoas dentro da sala de 

comando e respeitar pelo menos 2m de distância de afastamento. 

Em relação à realização de ecografia, deverá preferencialmente haver barreira física entre o 

médico e o doente (por exemplo biombo de acrílico com orifício para passagem de sonda e mão 

do radiologista, com a capacidade de realização de exames desde a região cervical à pélvica). 

Recomenda-se que o gel de ecografia para o exame deve estar embalado individualmente (não 

sendo necessário gel asséptico, pelo que antes de um período de ecografia poderão ser 

preparadas doses de gel para cada doente com base no gel normalmente utilizado). Em caso de 

necessidade de acompanhante, este deverá manter a distância de pelo menos 2 metros. O 

Radiologista deverá utilizar os materiais de protecção adequados, incluindo máscara N95/FFp2 

(mais informações disponíveis no documento do Colégio de Radiologia - “Realização de 

Ecografia”) 
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Em todos estes locais e na instituição de saúde é fundamental um cuidado especial na ventilação 

(preferencialmente natural se possível), promovendo em sistemas de ar condicionado a filtração 

necessária e adequada ao contexto atual.  

 

H. Estratificação da prioridade dos exames 

A prioridade é decrescente na realização de exames: 

Nível 1 - Doentes Emergentes/ Urgentes/ Internamento  

Nível2 - Doentes de Ambulatório com urgência (pré-cirurgia; estadiamento oncológico; 

monitorização de terapêutica oncológica) 

Nível 3 - Doentes de Ambulatório diagnóstico inicial  

Nível 4 - Doentes ambulatório rastreio/rotina/diagnóstico precoce.  

Exames do Serviço de Urgência ou do Internamento devem classificar o doente em 

COVID+/suspeito vs Não-COVID, ter contextualização clínica e laboratorial adequada a uma 

correcta definição do circuito a adoptar e do tipo de exame a realizar. Os exames de ambulatório 

urgentes devem ser definidos sempre que possível em acordo com o médico prescritor. Quando 

o contacto não é possível, o Radiologista decidirá sobre a sua classificação como urgente, pelo 

que para além da informação clínica adequada, a data de eventual cirurgia ou consulta devem 

fazer parte da requisição. 

FASE 1 - Alargar as marcações de exames aos doentes nível 3, desde que se garanta a realização 

de todos os exames de maior prioridade (doentes nível 1 e 2 de prioridade) e se considere que o 

risco de se deslocar ao Serviço para realizar o exame é menor do que o benefício que o resultado 

do exame poderá trazer. 

FASE 2 - alargar as marcações de exames aos doentes de nível 4 de grupos de não risco alto de 

complicações se infectados por COVID-19, desde que se garanta a realização de todos os exames 

de maior prioridade (os da Fase 1) 

NOTA: são considerados doentes com risco alto se infecção COVID - Idade igual ou superior a 70 

anos; os imunodeprimidos; os portadores de doenças crónicas, nomeadamente HTA, DPCO, 

diabéticos, doenças cardiovasculares, doentes oncológicos. Chamamos no entanto a atenção, 

para que esta ponderação de risco não se sobreponha à dos níveis de prioridade, para alem de 

uma avaliação e decisão individualizada se necessário    

 

I. Ponderação dos factores de risco de infecção e complicações dos profissionais de saúde 

Para a decisão de realização das diferentes técnicas de imagem diagnóstica e de intervenção 

devem ser equacionados os seguintes factores relativos ao risco de infecção e complicações dos 

profissionais de saúde: 
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1. A probabilidade de contágio por SARS-Cov2 (exemplo ecografia vs TC; broncofibroscopia 

vs biopsia pulmonar; etc); 

2. O risco individual do doente e dos profissionais de saúde de terem um quadro grave de 

doença COVID-19. O risco - benefício da realização de um exame pode ser diferente por 

exemplo para um doente ou profissional de saúde com 65 anos, diabético e hipertenso 

versus um indivíduo com 40 anos e sem co-morbilidades. Deve ser ponderado 

reorganizar os Serviços resguardando profissionais de maior risco para actividades de 

menor risco (por exemplo não colocar Radiologistas com critérios de alto risco se 

infectados por COVID 19 a realizar ecografia ou exames de Radiologia de Intervenção); 

3. A disponibilidade de materiais de protecção adequada. 

 

NOTAS: 

❖ Doentes COVID-19 + devem ser realizados sequencialmente para otimizar a utilização de 

materiais de protecção e o tempo de desinfecção da sala (preferencialmente no final do turno). 

❖ Doentes suspeitos de infecção de COVID-19 implicam uma atitude de protecção e desinfecção 

igual à de um doente COVID-19 +.  

❖ Sempre que possível, deverá esperar-se pelo resultado de teste RT-PCR COVID ou teste de 

imunidade para COVID antes da realização do exame de imagem, em particular nos doentes 

internados ou de ambulatório.  

❖ Deve haver formação e treino adequados para a desinfecção do Serviço de Imagiologia. 

❖ O manuseamento adequado do material de protecção individual requer formação e treino 

adequada. 

❖ Deverá ser disponibilizado o material de protecção individual necessário e adequado à realização 

dos exames. Na sua ausência, o exame não deverá ser realizado, excetuando-se em situações 

consideradas emergentes e com o consentimento dos intervenientes. 

 

Documento realizado pela direcção do Colégio de Radiologia com a especial contribuição de: João 

Rodrigues Inácio, José Castelo-Branco, Fátima Morais, Marta Simões 

 

20 de abril de 2020 

A direção do Colégio da Especialidade de Radiologia 

Hugo Marques, Amélia Estevão, Rosana Santos, Isabel Duarte, Manuela Certo, Nuno Carrilho Ribeiro, 

Vasco Mendes, Margarida Ferreira, Paulo Morgado. 


