
 
 

ORIENTAÇÕES AOS MÉDICOS PATOLOGISTA FRENTE AO CORONAVÍRUS 

Diante do cenário de disseminação do novo coronavírus e do aumento exponencial dos casos 

positivos para Covid-19 no Brasil, a Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), com a missão de 

representar seus associados e oferecer-lhes suporte técnico-científico e profissional, traz 

orientações para adoção de medidas preventivas para serem adotadas durante este momento 

de pandemia. 

Como reflexo da diminuição da realização de cirurgias eletivas, biópsias e outros 

procedimentos, está havendo uma progressiva redução do número de casos de rotina nos 

laboratórios de Anatomia Patológica instalados dentro e fora dos hospitais. Recomendamos 

que as equipes sejam reduzidas, atingindo uma composição que seja suficiente para cumprir, 

com nível de excelência, a demanda atual. 

A Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) recomenda as seguintes medidas de segurança: 

- Adotar escalas que propiciem o rodízio dos profissionais em cada setor, evitando 

aglomeração. Privilegiar o trabalho essencial, adiando atividades extras como reuniões 

administrativas ou didáticas.  

- Afastar temporariamente pessoal administrativo pertencente aos grupos de risco (>60 

anos, portadores de doenças crônicas, cardio-pulmonar, oncológicas ou 

imunodeprimidos), sem penalidade na sua remuneração  

- Suspender reuniões acadêmicas ou realizá-las on-line  

- Realizar a constante limpeza de instrumentos e locais de trabalho  

- Os profissionais que atuam em atividades administrativas e que têm contato direto com 

o público devem usar máscara e manter uma distância física de dois metros.  

- Reduzir o contato social. 

- Havendo manifestação de quadro clínico suspeito como tosse, coriza, febre e dispneia 

é recomendado o afastamento e se possível a coleta do exame de identificação do vírus 

no dia 3, onde é mais provável o seu reconhecimento. Na indisponibilidade de realização 

do teste, o profissional deve permanecer afastado pelo período mínimo de 10 dias após 

o início dos sintomas.  

- Aos médicos patologistas que executam procedimentos como punção aspirativa, 

recomenda-se o reagendamento dos mesmos. No impedimento dessa conduta, o 



patologista deve usar máscara cirúrgica de padrão de proteção respiratória, que deve 

ser trocada a cada 2 horas ou ao término de cada atendimento, lavar a mão com água e 

sabão ou esfregar as mãos com álcool gel antes e depois de cada procedimento. 

Para a população em geral, a Sociedade Brasileira de Patologia, alinhada ao que orienta a 

Organização Mundial de Saúde, recomenda que sejam mantidas as medidas de prevenção de 

disseminação do vírus, com atenção especial para os idosos, gestantes e pacientes portadores 

de doenças crônicas. 

A Sociedade Brasileira de Patologia é uma entidade médica, de caráter científico, que manterá 

seus associados atualizados sobre as principais questões relacionadas com a epidemia de 

coronavírus e mantém os seus canais abertos para dirimir as possíveis dúvidas 
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