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Introdução
Alinhado com as recomendações do Ministério da Saúde (MS), Organização Mundial de
Saúde (OMS), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Cardiologia
(SBC) e Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), o Departamento de Imagem
Cardiovascular/SBC (DIC/SBC) elaborou recomendações para prevenção da infecção pelo
novo coronavírus (SARS-CoV-2), COVID-19, e realização de exames de imagem cardiovascular
(ecocardiografia, ultrassonografia vascular, tomografia, ressonância magnética e cardiologia
nuclear) de forma a minimizar risco de propagação da COVID-19. Diante da pandemia da
COVID-19 e sua alta transmissibilidade, esse posicionamento reforça que as solicitações de
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exames de imagem cardiovascular, sejam diligentemente baseadas nas Recomendações de
Uso Apropriado nacionais e internacionais e nos preceitos de escolher sabiamente (“choose
wisely”), especialmente em pacientes mais vulneráveis (idade maior que 60 anos, doenças
cardiovasculares ou pulmonares crônicas, imunossuprimidos, gravidez). É necessário
minimizar a chance de exposição e usar racionalmente os recursos disponíveis para aqueles
pacientes com maior prioridade de atendimento. Nesse momento, o benefício da realização
do exame em detrimento do risco de exposição do paciente deve ser rigorosamente
analisado.

Recomendações gerais
Minimize ao máximo o risco de exposições

• Aplicar protocolo de triagem (checklist) no momento da marcação, da
confirmação da agenda e da chegada à unidade, para reconhecimento de
casos suspeitos ou confirmados de infecção pela COVID-19 e criação de
medidas de prevenção apropriadas (Anexo I).
• Ao agendar exames eletivos em área de transmissão comunitária instalada
(especialmente ecocardiograma transesofágico), orientar os pacientes a
discutir com o médico solicitante a possibilidade de reagendar após término
do período crítico da pandemia, especialmente se tiver sintomas
respiratórios.
• Pacientes identificados na triagem como caso suspeito ou confirmado
(especialmente se apresentarem sintomas respiratórios), é recomendável
sugerir reagendar o exame após 14 dias, salvo casos de urgência ou
hospitalares.
• Se o paciente for submetido ao exame, o profissional deve utilizar
equipamentos de proteção individual (EPIs) nos casos de contato direto,
especialmente se houverem sintomas respiratórios, de acordo com o risco
(baixo risco ou caso suspeito ou confirmado) e o tipo de exame (Anexo I).
• Suspender realização de exame de cintilografia de inalação pulmonar.
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• Pacientes

ambulatoriais

com

sintomas

respiratórios,

suspeitos

ou

confirmados, que tenham urgência, devem ser agendados em horário de
menor fluxo, receber máscara logo na chegada e idealmente, serem
encaminhados de imediato para uma área separada, de preferência bem
ventilada, que contenha suprimentos de higiene respiratória e das mãos. Caso
não haja infraestrutura, pode-se recomendar serviço que disponibilize esta
estrutura.
• Pacientes internados suspeitos ou confirmados, é recomendável discutir com
a equipe médica, a possibilidade de realizar o exame após resultado do teste
para a COVID-19, caso não haja urgência, ou realizar à beira do leito, para
minimizar a exposição e racionalizar o uso dos EPIs. Se o exame for à beira do
leito, utilizar EPIs similares aos utilizados para ecocardiograma transesofágico.
• Visando a redução do fluxo de pessoas nos ambientes ambulatoriais, discutir
institucionalmente a possibilidade de readequação das agendas, conforme
prioridade da solicitação, evitando aglomerações e permitindo estabelecer a
distância maior que um metro entre as cadeiras.
• Certifique-se de que suas unidades de trabalho disponibilizam alertas visuais
na entrada e em locais estratégicos (em mais de um idioma) sobre os
cuidados de prevenção (higiene das mãos e respiratória e etiqueta da tosse) e
preenchimento imediato do checklist (Anexo I).
• Alinhe com os gestores de suas unidades de trabalho a garantia de
informação continuada e treinamento específicos sobre prevenção da COVID19 para todos os profissionais do estabelecimento de saúde.
• Verifique se as superfícies, equipamentos e salas de exame estão sendo
frequentemente limpos e desinfectados de forma consistente e correta e de
acordo com as instruções do fabricante e normas institucionais.
Equipamentos como esteira ergométrica devem ser higienizadas após cada
exame, principalmente nas barras de segurança. Teclados de equipamentos e
computadores devem ser higienizados antes de cada profissional utilizá-los.
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• Não há recomendações específicas, além das já preconizadas, para a
descontaminação dos aparelhos durante a pandemia da COVID-19. Descarte
de material deve seguir normas da vigilância sanitária.
Estratégias de “distanciamento social”
• Considere a implementação de políticas de licença médica para pacientes,
colaboradores e profissionais de saúde, consistentes com as orientações de
saúde pública.
• Estimule o paciente a vir ao consultório sem acompanhantes ou com um
mínimo de acompanhantes.
• Considere, se possível, limitar o número de profissionais em seu ambiente de
trabalho e verifique a possibilidade de colocar parte da equipe trabalhando à
distância, especialmente se houver redução do fluxo de pacientes eletivos. No
caso de profissionais da tomografia e ressonância, orientação de exames e
laudos à distância.
• Limite o número de profissionais na sala de exame, mantendo somente os
estritamente necessários.
• Realize reuniões por videoconferência.

Higiene das mãos
• Fique atento para a higiene das mãos antes e depois de todo contato com o
paciente, contato com material potencialmente infeccioso e antes de colocar
e remover os equipamentos de proteção individual, incluindo luvas. Lavar as
mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos ou utilizar produtos
específicos baseados em álcool com concentração de 60-95%.
• Garanta com seus gestores que todos os pacientes e os profissionais tenham
acesso aos suprimentos para higiene das mãos nas entradas dos serviços de
saúde, nas salas de espera e nas áreas de atendimento.
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Equipamentos de proteção individual (EPIs)
Os profissionais envolvidos no atendimento e em contato com pacientes devem ter
acesso a EPIs, receber treinamento e demonstrar um entendimento de: quando usar o EPI,
qual EPI é necessário, como vestir, usar e retirar adequadamente o EPI de maneira a evitar a
auto-contaminação, como descartar ou desinfetar e manter adequadamente os EPI, e das
limitações do EPI. Há evidências que a maior chance de infecção ocorre no processo de
remoção inadequada destes materiais. O passo a passo para a colocação e retirada dos EPIs
está demonstrado no Anexo II.
• Máscaras cirúrgicas: use sempre que houver contato com paciente suspeito
ou confirmado, principalmente se estiver com sintomas respiratórios (o qual
também deve estar com máscara). A máscara cirúrgica pode ser usada por até
2 horas consecutivas, mas se úmidas devem ser trocadas antes. Máscaras
cirúrgicas (assim como demais EPIs) devem ser removidas e descartadas após
sair do quarto ou da área de cuidados do paciente e fechar a porta, e não
devem ser reutilizadas. Se for máscara N-95, pode ser utilizada por até 7 dias
e armazenadas em saco plástico identificado para uso individual e
intransferível, se não houve sinal de sujidade.
• Certifique-se de que a quantidade suprimentos de equipamentos de proteção
individual (EPI) e de higienização para profissionais e pacientes esteja sendo
continuamente monitorizada e alinhar com o gestor a readequação das
agendas de acordo com os recursos disponíveis.

Procedimentos para retirada do transdutor de ecocardiograma transesofágico
Como retirar o transdutor do paciente (etapa do procedimento com alto risco de
contaminação por secreções):
Além dos EPIs, utilizar técnica da dupla gaze, onde o ecocardiografista segura uma gaze
junto ao canal de trabalho e o auxiliar remove o acessório limpando toda a extensão do
“corpo” do mesmo com outra gaze, mantendo pouca distância da mão do ecocardiografista.
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Cuidado extra ao final para evitar efeito “chicote” do acessório com potencial de respingar
secreções no ambiente.
Como desacoplar o transdutor do equipamento de ecocardiograma:
Ao término do exame, o ecocardiografista desconecta a sonda esofágica do equipamento
de ecocardiografia e a coloca em bandeja apropriada e identificada como contaminado. O
técnico, paramentado com EPIs obrigatórios, leva a bandeja para a área de desinfecção.
Essas orientações estão embasadas nas práticas atuais do Ministério da Saúde,
Organização Mundial da Saúde e documentos de sociedades nacionais e internacionais e
podem ser adaptadas de acordo com protocolos institucionais já validados ou estar sujeitas
a atualizações conforme novas recomendações oficiais nacionais ou locais.

Essa

recomendação é um posicionamento do DIC para a implantação de medidas de proteção ao
imaginologista cardiovascular, colaboradores e paciente. No Anexo III é apresentado um
fluxograma como sugestão. Cabe ressaltar que a avaliação da necessidade ou não da
realização dos exames ou procedimentos médicos é ATO MÉDICO, cuja competência é do
médico do paciente, que aliado ao profissional da imagem, possuem capacidade para avaliar
os riscos implicados em cada caso.
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Anexo 1
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Anexo 2
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Anexo 3
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