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RESUMO

Introdução

Agradecimentos

Introdução: O presente poster pretende identificar as evidências disponíveis na literatura relacionadas com o âmbito de atuação dos
Técnicos de Radiologia (TR) e as respetivas estratégias adotadas de forma a minimizarem o risco de infeção por COVID-19. Metodologia:
Através de uma Revisão da literatura realizada nas bases de dados Scopus, ScienceDirect, Pubmed e Scielo, com recurso a diversos
descritores de pesquisa, obteve-se um resultado final de 25 documentos, os quais foram analisados através de uma versão adaptada da
Critical Appraisal Skills Programme. Resultados: As evidências identificam diversos enfoques organizacionais nos departamentos de
radiologia e nas práticas adotadas pelos Técnicos de Radiologia, com o objetivo de darem uma resposta adequada e segura no atual
contexto pandémico. A consciencialização e o domínio dos procedimentos de proteção pelos Técnicos de Radiologia são referidos como
prioritários, os quais devem ser obtidos através de treino e formação adequada. Conclusão: Os Técnicos de Radiologia estão,
inevitavelmente, na linha da frente na luta contra o COVID-19, e têm desempenhando um papel insubstituível na prestação de cuidados de
saúde.

ü Face aos problemas de controlo de infeção reportados por
outros países onde a doença provocada pelo COVID-19 teve
uma disseminação mais acelerada, foi necessário
implementar em Portugal, de forma célere, uma série de
medidas com vista a proteger os utentes e os profissionais
envolvidos neste processo de trabalho.

ü Dada a diversidade de serviços de radiologia existentes em
Portugal em relação a diversos fatores (capacitação
tecnológica, número de profissionais, etc.) é expectável que
as medidas implementadas para os diferentes serviços não
sejam totalmente uniformes.

ü A velocidade de propagação do vírus e a sua incidência
pandémica, obrigou a uma otimização do uso dos
equipamentos de proteção individual (EPI), dada a sua
limitada disponibilidade, também variável de acordo com as
diversas regiões do território nacional.

Descritores de Pesquisa: “COVID-19” AND “Radiographer” OR
“Radiologic technologist” AND/OR “Personal Protective
Equipment” AND/OR “Radiology”.
Limite Temporal: Dezembro de 2019 a Maio de 2020.
Critérios de Inclusão: (1) Artigos com foco nos TR e na
pandemia COVID-19; (2) Abordagem aos EPI´s e/ou (3)
Estratégias adotadas pelos TR na sua prática clínica para
minimização do risco de contágio.
Percurso Metodológico:

Principais enfoques organizacionais e práticas adotadas nos 

departamentos de Radiologia de diferentes países: 

q Avaliação clínica preliminar (triagem) das imagens suspeitas pelos TR

q Novos modelos de horários de trabalho (equipas em espelho)

q Procedimentos readaptados para limitar as interações entre TR e entre 
utentes (durante o exame, entrada e saída de utentes e profissionais..) 

q Introdução de meios eletrónicos para facilitar a comunicação entre 
profissionais e utentes (telefones, auriculares, microfones, inteligência 
artificial)

q Uso de equipamento de luz UV, durante 30 min, 3 vezes/dia para 
desinfetar espaços

q Uso racional de EPI’s de acordo com níveis de exposição:

q Desinfeção adequada dos equipamentos, segundo as recomendações 
do fabricante

q Colocação e remoção adequada de EPI’s:

q Divisão de tarefas pelos TR (áreas limpas vs contaminadas)

q Medição diária da temperatura corporal

q Uso de equipamentos portáteis e exclusivos, sempre que possível

q Reorganização e repriorização de listas de espera

q Colocação de rolos de papel impermeável e descartável mas macas, 
mesas e superfícies de contacto de utentes nos equipamentos

Metodologia

Resultados

À NUCLIRAD por elevar a profissão
de Técnico de Radiologia e por
fomentar o uso de práticas baseadas
em evidências na sua atividade
assistencial.

Este Poster é baseado no artigo
científico publicado em 18/06/2020 no
Vol. 1 da ROENTGEN (Jun-Dez.
https://doi.org/10.46885/roentgen.v1i1.
14) iniciativa da NUCLIRAD.

ü Os TR têm demonstrado um grande domínio dos
procedimentos necessários à sua proteção individual, de
forma a minimizarem a propagação do vírus, o qual é
conseguido com treino e formação adequada e sistemática.

ü Cada departamento de radiologia deve fazer um balanço das
estratégias adotadas face às evidências existentes, numa
perspetiva pró- ativa, de forma amelhorar continuamente os
procedimentos implementados, objetivando a segurança
dos TR e dos utentes.

Conclusão
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