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Gerenciamento de crise se o Sistema estiver sobrecarregado e o que acontece se não utilizarmos equipamento de 
proteção pessoal – T Frusca, Itália

• Em fases iniciais da triagem, realizar o maior número possível de testes para isolar também indivíduos infectados e assintomáticos.

• Recomendação de uso de máscaras cirúrgicas pela equipe e visitantes, e máscaras FFP2 por profissionais que atendem a parto de
gestantes com infecção por COVID-19 suspeita ou confirmada. 

O que aconteceu em Wuhan: por que tantos médicos infectados? – J Deng, China / Reino Unido
• Maioria das infecções e óbitos de profissionais provenientes de enfermarias não dedicadas a pacientes com COVID-19, em que 

equipamentos de proteção não foram utilizados de maneira adequada  sem precauções, infecção não pode ser prevenida.

• Ultrassonografistas têm alto risco de infecção (sala pequena não ventilada, contato direto), deve ser utilizada máscara.

COVID-19 – como higienizar o equipamento – S Campbell Westerway & J Basseal, Austrália
• COVID-19 é pouco resistente a desinfetantes e pode ser facilmente destruído. É essencial limpar e desinfetar todas as superfícies 

(monitor, teclado, transdutor, frasco de gel) entre exames. Mais informações na publicação disponível em 
https://www.isuog.org/uploads/assets/d03798de-11ff-4037-beecc9c1495d9572/e6f65fb1-f6af-4d94-beb02bb4ea78c0cc/ISUOG-Safety-Committee-statement-COVID19.pdf

• Recomenda-se o uso de equipamento de proteção (máscara e luvas); limpeza das mãos antes e depois de cada paciente; no 
máximo um acompanhante na sala; diminuir tempo do exame, se possível; evitar outros membros da equipe na sala. 

Formas de uso racional dos serviços de ultrassonografia – R Abu-Rustum, EUA
• Priorizar atendimento (triagem com base na situação local, disponibilidade de profissionais e comorbidades do paciente), diminuir 

número de exames para evitar exposição desnecessária. Usar telemedicina quando possível (incluindo triagem antes do exame). 
Postergar ultrassonografia quando possível ou necessário. 

• Ultrassonografia tem riscos inerentes. Necessário aderir às recomendações de segurança.
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