
O Coronavírus (COVID-19) se dissemina principalmente através do
contato entre pessoas: 
  A distância de até 1,8 metros é considerada crítica, com potencial 
para disseminação da infecção. Além do contato próximo com pessoas 
infectadas, a produção de gotículas através de tosse ou espirro, pos-
suem o potencial de entrarem em contato com a mucosa da boca, olhos 
ou ser inalada através dos pulmões.
         A SBNC recomenda, em consonância com autoridades sanitárias e 
boas práticas mundiais, no caso de instituição/neurofisiologista clínico 
queira(m) realizar exames neurofisiológicos o seguinte:
 
1. PRÉ-ATENDIMENTO:
 1. Modo ambulatorial:
 1.a. Marcação do exame:
•• Solicitar informações, por meio telefônico/eletrônico sobre o estado de 
saúde do (a) paciente e seus contatos, bem como do (a) acompanhante 
através de preenchimento de questionário rápido (ver abaixo sugestão).
• Preferentemente orientar somente ir o paciente e caso estritamente 
necessário, ser acompanhado de no máximo 1 pessoa.
• Orientar paciente (acompanhante) a vir de máscara, portanto também 
seu próprio frasco de álcool gel.
•• Agendar os pacientes por horário marcado, evitando desta forma a 
aglomeração na recepção e mantendo sempre o ambiente bem ventilado 
e limpo (manter portas e janelas abertas, permitindo a circulação do ar).
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 1.b Dia do exame:
Antes de entrar nas dependências físicas do local onde será realizado 
exame neurofisiológico:
• Preferentemente somente ir o paciente e caso estritamente necessário, 
ser acompanhado de no máximo 1 pessoa.
•• Medição da temperatura do (a) paciente e acompanhante antes de 
entrar na sala / instituição.
• Paciente (acompanhante) estar de máscara.
• Usar álcool gel nas mãos.
• Limpar pelo menos sola de calçados em tapete apropriado / pano
embebido em solução antisséptica ou usar protetor para os calçados 
antes de entrar.
•• Preenchimento de questionário rápido (ver abaixo sugestão).

SUGESTÃO DE QUESTIONÁRIO: 
 1.Paciente (acompanhante) apresenta quaisquer sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dificuldade respiratória), febre, diarréia, perda 
de olfação, conjuntivite? Sim ( ). Não ( ).
 2.Paciente (acompanhante) esteve em contato com pessoas
proveinentes suspeitas ou diagnosticadas com covid19 nos últimos 14 proveinentes suspeitas ou diagnosticadas com covid19 nos últimos 14 
dias? Sim ( ), não ( ).
 3.Paciente (acompanhante) esteve em contato com pessoas
provenientes de locais que poderiam ter suspeita ou confirmada 
infecçãocovid19 nos últimos 14 dias? Sim ( ), não ( ).
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Obs: caso positivo alguma dessas respostas aguardar 14 dias para 
realizar o exame e respeitar as orientações das autoridades sanitárias 
(ficar em casa), caso contrário realizar o exame tomando todos os
cuidados recomendados.

2. CONSULTÓRIO, SALA E/OU CLÍNICA DE NEUROFISIOLOGIA:

• Disponibilizar Álcool Gel, além de lenços de papel com o objetivo de 
possibilitar higiene respiratória e etiqueta de tosse aos pacientes.

•• Orientar as recepcionistas e demais colaboradores sobre a
necessidade de lavar constantemente as mãos (pelo menos 20
segundos), o uso de álcool gel, além da instalação de barreiras físicas 
tais como, janelas de plásticos minimizando desta forma o contato direto, 
com possíveis pacientes infectados.

• TODO O PESSOAL DIRETA OU INDIRETAMENTE LIGADO AO
ATENDIMENTO DEVE USAR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAINDIVIDUAL COMO MÁSCARAS (EX.: N95, ESCUDO FACIAL, LUVAS, 
AVENTAIS DESCARTÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, DESDE QUE
TROCADOS A CADA PACIENTE, ETC.).
* Obs: Como utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) –
verificar cartilha de Orientações da Sociedade Brasileira de Dermatologia 
aos profissionais da Saúde.
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• Lembrar que Máscaras cirúrgicas fornecem apenas proteção de
barreira contra grandes gotículas, não filtrando pequenas partículas
presentes no ar (não se destinando a proteção dos profissionais de presentes no ar (não se destinando a proteção dos profissionais de 
saúde).Entretanto, nas escassez de máscaras – N95, recomendamos 
que ao examinar sintomáticos respiratórios, os profissionais de saúde 
utilizem máscaras cirúrgicas, descartando as mesmas tão logo finde o 
atendimento. 

•• O papel da máscara cirúrgica é basicamente para controlar o paciente 
sintomático respiratório, evitando a contaminação da área circulante 
quando o mesmo tosse ou espirra (deve ser oferecida máscara cirúrgica 
aos pacientes que se apresentam na recepção e apresentem sintomas 
respiratórios).

• Limpar e Desinfetar frequentemente superfícies tais como: mesas,
telefones, maçanetas, teclados, mouse, bancadas, torneiras e todo e telefones, maçanetas, teclados, mouse, bancadas, torneiras e todo e 
qualquer cabo, eletrodo de captação / estimulação reutilizável, aparelho, 
teclado de computador etc. a cada atendimento (pode ser utilizado álcool 
a 70 % para executar essa medida). 

• Cobrir teclado e tela de computador, aparelho neurofisiológico,
telefone, etc. com filme plástico para melhor higienizar e proteger os
equipamentos.
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3. HOSPITALAR:  
• Inicialmente questionar o médico assistente do (a) paciente da
necessidade premente de realização naquele momento e combinar de 
realizar exame em caso de extrema necessidade em decorrência de 
possíveis riscos ao paciente, aos neurofisiologistas clínicos, técnicos e 
pessoal de apoio (secretarias, limpeza, administrativo, etc.).

•• Se paciente a princípio não COVID19, poderia ser realizado nas
dependências do setor de neurofisiologia clínica com cuidado no
transporte, com paciente e transportadores usando máscara e luvas e 
meio de transporte higienizado.

• Se paciente com COVID19 em extrema necessidade, preferentemente 
realizar no local de internação do paciente (UTI, enfermaria, etc.) com 
todos materiais de proteção individual, assim como proteção e
higienização antes e depois dos equipamentos, computadores, cabos, higienização antes e depois dos equipamentos, computadores, cabos, 
conexões e, preferentemente utilização eletrodos descartáveis.

•• Nos casos em que o profissional for examinar pacientes em unidades 
de Terapia Intensiva, com confirmação �ou suspeita de infecção pelo 
COVID-19, recomendamos a utilização de: máscaras - N95, Protetor 
Facial que cubra a região frontal e lateral da face (óculos de uso pessoal 
e lentes de contato, não são considerados métodos adequados de 
proteção), uso de aventais descartáveis e luvas. 
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4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) Orientações 
da Sociedade Brasileira de Dermatologia aos profissionais da Saúde 
https://www.sbd.org.br/mm/cms/2020/05/17/cartilhaepiaprovacaov6.pdf
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