
 

 

COLÉGIO DA SUBESPECIALIDADE DE EEG/NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 

RECOMENDAÇÕES NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 

 
No momento atual da pandemia COVID19, a atividade dos laboratórios de Neurofisiologia deve 

adaptar-se de forma a garantir a realização dos exames neurofisiológicos em condições de máxima 

segurança, quer para o utente, quer para os profissionais de saúde envolvidos. Desta forma, decidiu a 

secção da Subespecialidade de EEG/Neurofisiologia da Ordem dos Médicos elaborar as seguintes 

recomendações, cabendo às direções locais a decisão sobre a sua adoção ou a sua adaptação ao 

contexto específico e ao plano de contingência de cada serviço. 

Estas recomendações destinam-se a todos os serviços públicos ou privados e serão atualizadas se 

necessário. 

 
1. Cada laboratório deve rever/adaptar o seu plano de contingência para: 

1.1. Em relação ao utente: 

a. Minimizar o tempo de permanência no serviço de saúde 

b. Minimizar o número de contactos com profissionais de saúde 

c. Permitir que respondam a um inquérito breve sobre a presença de sintomas 

sugestivos de COVID19 / contacto epidemiológico, previamente à admissão 

hospitalar, no caso dos exames eletivos 

d. Garantir o uso incondicional de máscara cirúrgica dentro da instituição de saúde e a 

desinfeção das mãos à entrada do laboratório de Neurofisiologia 

e. Medir a temperatura corporal do doente na admissão ao laboratório 

f. Não autorizar a presença de acompanhantes exceto se imprescindível 

1.2. Em relação aos profissionais de saúde 

g. Minimizar o contacto entre os diferentes profissionais envolvidos, criando sempre que 

possível equipas distintas a trabalhar em horários desfasados. 

h. Garantir o uso obrigatório, por todos os profissionais de saúde sem exceção, do 

equipamento de proteção adaptado à sua função específica e à situação clínica 

particular, de acordo com a DGS 
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1.3. Em relação aos recursos físicos, técnicos e logísticos 

i. Organizar e higienizar o espaço físico do laboratório de acordo com as 

recomendações da PPCIRA 

j. Higienizar todo o equipamento/material utilizado de acordo com as 

recomendações da PPCIRA 

a. Usar sempre que possível material consumível descartável. 

b. Usar sempre que possível aparelhos/material destinados exclusivamente a 

doentes com COVID19 

c. Criar e manter circuitos distintos para a realização de exames a doentes 

COVID19 e não COVID19 

d. Limitar o acesso ao laboratório de Neurofisiologia aos profissionais de saúde 

imprescindíveis 

e. Implementar um sistema de pedido e relatório eletrónico do exame, evitando 

a circulação de papéis e pessoas de e para o laboratório 

 
2. Dado que a atividade dos laboratórios de Neurofisiologia foi limitada nas semanas 

anteriores e prevendo-se por isso uma necessidade acrescida de marcações de 

exames neurofisiológicos nos próximos meses, cabe a cada instituição reavaliar o grau 

de urgência dos exames eletivos/de ambulatório que tiveram de ser adiados e rever a 

sua marcação por prioridade clínica. A construção progressiva de uma nova agenda 

deve ter como pilar a premissa SEGURANÇA do utente e dos profissionais de saúde. 

Sugere-se, a implementação de uma grelha de prioridades adequadas a cada subtipo 

de exame realizado nos diferentes laboratórios. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 3 

 

 

 
3. A avaliação do grau de urgência (de todo e qualquer exame neurofisiológico) deve ser 

feita pelo médico Neurofisiologista, por discussão com o médico prescritor do exame. 

 
 

Isabel Luzeiro 

P´la Direcção da  Subespecialidade de EEG/Neurofisiologia 

27 de Abril de 2020 

 
 

 

 

 

 


