
 

 

 

 

 

 

O R I E N T A Ç Õ E S  A O S  F Í S I C O S  M É D I C O S   

N O  E N F R E N T A M E N T O  A O  N O V O  C O R O N A V Í R U S  

 

Em meio à situação de emergência que nos encontramos, é tempo de revisar alguns cuidados para 

garantir o controle da pandemia e dar manutenção ao processo de qualidade assistencial ao qual os físicos 

médicos estão envolvidos. 

Vários entre nós estão vivenciando a manifestação do novo coronavírus nas instituições onde exercem 

suas atividades. Com intuito de fazer a gestão do conhecimento e tornar essa experiência difícil em 

aprendizagem e oportunidade de melhoria contínua, resolvemos compilar informações relevantes que 

envolvem a nossa atuação e que possam agregar segurança e mitigar riscos para nós mesmos, familiares e 

colegas neste período de pandemia. Se você verificar algum contexto que não esteja contemplado nesse 

documento, compartilhe essas informações enviando-nos um email. Não deixem de visitar os sites das 

organizações nacionais e internacionais que atuam diretamente com o enfrentamento ao novo coronavírus 

sugeridos ao final do documento com informações atualizadas. 

 

INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES 

 

1) Atualize-se e siga todas as orientações da instituição a qual você exerce suas atividades. Você é parte 

essencial na assistência à saúde! 

2) Atualize-se com as recomendações do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

bem como com as recomendações das organizações responsáveis do seu Estado e Município. Cada 

região possui restrições de acordo com as suas realidades. 

3) PRIORIZAR! As atividades precisam ser priorizadas: realizar tarefas essenciais e urgentes e reagendar 

as tarefas com menor risco para pacientes e funcionários.  

4) FAÇA PARTE dos planos em situação de emergência da instituição! Otimize processos de proteção 

radiológica (ocupacional ou para o paciente ou ambiente) avaliando riscos relacionados à pandemia.   

 



 

 

 

 

 

 

 

5) MANTER SERVIÇOS que não podem ser adiados, por exemplo, testes de aceitação após grandes 

manutenções como troca de tubo de raios X ou receptores de imagem em radiologia diagnóstica ou 

intervencionista, monitoração individual dos indivíduos ocupacionalmente exposto, controle de 

qualidade em equipamentos de radioterapia e verificações dosimétricas ligados a tratamentos 

avançados de radioterapia (IMRT, SBRT, SRS, IGRT), avaliação dosimétrica associada ao 

planejamento do tratamento de radioterapia, avaliação pré-alta dos pacientes submetidos a 

tratamentos de braquiterapia, determinadas verificações semanais ou mensais de gama câmeras, 

avaliação pré-alta para pacientes de iodoterapia, entre outras. 

6) PROTEJA A SI MESMO E A COMUNIDADE quando necessário a execução de atividades em 

ambiente de assistência à saúde. 

- Lave as mãos de acordo com a orientação da Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) antes de entrar em ambiente de assistência 

à saúde; 

- Torna-se necessário não cumprimentar com beijos, abraços ou aperto de mão. Deve-se procurar 

manter uma distância de pelo menos um metro de outras pessoas; 

- Evitar aglomerações; Mantenha os ambientes bem ventilados; Não compartilhe objetos pessoais; 

- Não comparecer ao ambiente de trabalho se estiver com sintomas da doença (tosse, coriza, 

febre); 

- Tenha atenção quanto às orientações de uso de equipamentos de proteção individual. Quando 

solicitado, faça uso de luvas de látex ou similar, máscaras ou roupas de proteção;  

- Desinfete as superfícies do equipamento que será avaliado no ambiente de assistência à saúde, 

conforme orientação da instituição, incluindo teclados e painéis de comando do equipamento; 

- Desinfete as superfícies do seu conjunto de equipamentos e dispositivos de teste que serão 

utilizados para o ensaio, usando procedimentos aprovados pelo fabricante dos mesmos antes de 

colocá-los em contato com itens no ambiente de assistência à saúde. Tenha cuidado também 

com seu telefone celular, computador pessoal ou tablet; 

- Após a conclusão da avaliação, descarte adequadamente todos os materiais descartáveis com 

os quais você entrou em contato, e coloque todos os lençóis, fronhas e demais tecidos com os 

quais você entrou em contato no hamper de roupa suja. 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Desinfete novamente as superfícies do seu conjunto de equipamentos e dispositivos de teste. 

Isso evita o transporte de agentes infecciosos do ambiente de assistência à saúde para outro 

local; 

- Desinfete novamente as superfícies do equipamento avaliado antes de sair da sala; 

- Lave novamente as mãos; 

- Evitar, quando possível, qualquer contato com pacientes presentes no local de trabalho;  

- Sugere-se que prestadores de serviço devam consultar as instituições de saúde sobre a 

disponibilidade para a realização da prestação de serviço, buscando adequar sua forma de 

atuação as necessidades e/ou restrições dos protocolos de segurança das instituições; 

- Considera-se facultativo o uso de equipamento de proteção individual plumbífero (avental 

plumbífero, protetor de tireóide e óculos plumbífero), tendo em vista a dificuldade de garantia da 

correta higienização dos equipamentos; 

7) FAÇA USO DO RECURSO DE REUNIÕES E TREINAMENTOS VIA WEB. É importante manter 

contato com a equipe de trabalho, promovendo o conhecimento da física médica, mesmo nesse 

contexto do novo coronavírus. Ferramentas online para treinamentos e reuniões são úteis durante esse 

período. 

8) Mantenha um registro, com pesquisa de identificação, de todos os locais ou instituições onde você 

esteve nos últimos 14 dias para o caso de confirmação de contágio; 

9) EVITE A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS, trabalhando em segurança em casa, quando possível, de forma a 

mitigar os riscos da contaminação e transmissão do novo coronavírus. Isso inclui a lavagem de mãos 

vigilante, uso de equipamentos de proteção individual e etiqueta respiratória, quando apropriado.   

Mantenha-se atualizado! Sempre consulte fontes seguras de informação. Acesse aos links abaixo, bem 

como siga a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária no Instagram ou Twiter. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

https://coronavirus.saude.gov.br/ 

http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://coronavirus.saude.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus

