
 

 

REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE IMAGEM PARA PACIENTES COM CONFIRMAÇÃO OU 
SUSPEITA DE COVID-19 

 
 

1. SETOR DE ORIGEM: PA, PS, Ambulatório COVID, UTI 3, 320 e 500. 

 

2. TRANSPORTE DO PACIENTE: 

Quem realiza o transporte do paciente é o setor de origem, a equipe da radiologia deverá 

deixar a porta da sala de exames aberta, bem como dos corredores. 

O PACIENTE DEVE SER DESLOCADO COM MÁSCARA DO SETOR DE ORIGEM. 

 

3. PASSAGEM DO PACIENTE PARA A MESA DE EXAMES: 

• TOMOGRAFIA: Quem realiza a passagem do paciente para mesa de exames da 

tomografia será a equipe do setor de origem, pelo fato de estarem com proteção 

individual adequada conforme protocolo institucional (COVID03), caso solicitado ajuda, 

o técnico em radiologia ou enfermagem deverá solicitar kit vestimenta (máscara N95, 

avental, óculos, duas luvas e toca) no SESMT ou plantão administrativo que 

compreende. 

• RAIO X: No caso de exames de RX quem realiza a passagem do paciente para a 

mesa e sala de exames é a equipe da radiologia que deverá utilizar o kit vestimenta 

(máscara N95, avental, óculos, duas luvas e touca). 

 

4. DURANTE O EXAME: 

• TOMOGRAFIA: A equipe de transporte do paciente deve ficar no corredor aguardando, 

caso o exame seja com anestesista, lembrar o anestesista que ele deverá ficar dentro 

de sala de exames ou no corredor e não poderá ficar na sala técnica antes de realizar 

o transporte. Orientar o anestesista para uso de avental de chumbo 

• RAIO X:  Segue o mesmo processo exceto que o anestesista pode ficar na sala de 

comando pelo fato de estarem utilizando as devidas proteções. 

 

5. RETIRADA DO PACIENTE DE SALA: 

• TOMOGRAFIA: É de responsabilidade da equipe do transporte. 

• RAIO X:  O próprio técnico deverá retirar o paciente. 

 

6. LIMPEZA DE SALA: 

* Deverá ser realizada pela higienizadora com vestimenta apropriada. 

* Realizar também a limpeza da sala de comando. 
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Documentos relacionados a esse protocolo: 

COVID01 – Plano de Contingência Institucional, COVID02 – Medidas de Precaução para 

Pacientes e Profissionais, COVID14 – Orientações Higienização. 
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