1. Objeto e Objetivo
A utilização das medidas de proteção e o fornecimento de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) no ambiente de Unidades Básicas e de Unidades de Pronto
Atendimento da Secretaria Municipal de Curitiba durante o curso da Pandemia
COVID19. Foram vistoriadas as Unidades US Salgado Filho, no dia 13/04/2021, a
Unidade UPA Sítio Cercado no dia 14/04/2021, a Unidade Ouvidor Pardinho e a UPA
Campo Comprido no dia 15/04/2021. Participaram a perita nomeada Francelisa
Rebesco Antunes, Engenheira de Segurança do Trabalho, Dra. Dinamene Nogueira,
Médica, assistente do Sindicato dos Servidores Municipais de Enfermagem de Curitiba
e os assistentes técnicos da Prefeitura Municipal de Curitiba.
2. Legislação
NR Nº 06
Destacam-se :
6.1 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se
Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde no trabalho.
6.9.3 Todo EPI deverá apresentar em caracteres indel éveis e bem visíveis,
o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA,
ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o
número do CA. (206.022-1/I1)
6.9.3.1 Na impossibilidade de cumprir o determinado no item 6.9.3, o órgão
nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá
autorizar forma alternativa de gravação, a ser proposta pelo fabricante ou
importador, devendo esta constar do CA.

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI :
a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
b) exigir seu uso;
c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional
competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
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d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e
conservação;
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros,
fichas ou sistema eletrônico.
6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI:
a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para
uso; e,
d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.
6.8 Cabe ao fabricante e ao importador
6.8.1 O fabricante nacional ou o importador deverá:
a) cadastrar-se, segundo o ANEXO II, junto ao órgão nacional competente
em matéria de segurança e saúde no trabalho;
b) solicitar a emissão do CA, conforme o ANEXO II;
c) solicitar a renovação do CA, conforme o ANEXO II, quando vencido o
prazo de validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de
segurança e saúde do trabalho;
d) requerer novo CA, de acordo com o ANEXO II, quando houver alteração
das especificações do equipamento aprovado;
e) responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem
ao Certificado de Aprovação - CA;
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f) comercializar ou colocar à venda somente o EPI, portador de CA;
NR Nº 32
Pontos de destaque no caso em questão:
32.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR tem por finalidade estabelecer as
diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e
à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que
exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
32.1.2 Para fins de aplicação desta NR entende-se por serviços de saúde
qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população,
e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em
saúde em qualquer nível de complexidade.
32.2.1 Para fins de aplicação desta NR, considera-se Risco Biológico a
probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos.
32.2.1.1

Consideram-se

Agentes

Biológicos

os

microrganismos,

geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas
e os príons.
32.2.4.6 Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes
biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de
conforto.
32.2.4.6.1 A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado.
32.2.4.6.2 Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os
equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas
atividades laborais.
32.2.4.6.3 O empregador deve providenciar locais apropriados para
fornecimento de vestimentas limpas e para deposição das usadas.
32.2.4.6.4 A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos
e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, unidades de pacientes com
doenças infecto-contagiosa e quando houver contato direto da vestimenta com
material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregador.
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32.2.4.7 Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou
não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de
forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.
ANEXO I Os agentes biológicos são classificados em:
Classe de risco 1: baixo risco individual para o trabalhador e para a
coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
Classe de risco 2: risco individual moderado para o trabalhador e com baixa
probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser
humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
Classe de risco 3: risco individual elevado para o trabalhador e com
probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e
infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios
eficazes de profilaxia ou tratamento.
Classe de risco 4: risco individual elevado para o trabalhador e com
probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande
poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças
graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou
tratamento.

Cartilha de proteção respiratória contra agentes biológicos para
trabalhadores de saúde
Esta cartilha enfoca a proteção respiratória dos trabalhadores de saúde
contra agentes biológicos. Ela foi elaborada pela Anvisa, Comissão de Estudos de
Equipamentos de Proteção Respiratória do CB-32/ABNT, Fundacentro e
especialistas na área.
Diferença entre gotículas e aerossóis
As gotículas têm tamanho maior que 5 μm e podem atingir a via respiratória
alta, ou seja, mucosa das fossas nasais e mucosa da cavidade bucal. Nos
aerossóis, as partículas são menores, permanecem suspensas no ar por longos
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períodos de tempo e, quando inaladas, podem penetrar mais profundamente no
trato respiratório. Existem doenças de transmissão respiratória por gotículas e
outras de transmissão respiratória por aerossóis, as quais requerem modos de
proteção diferentes.
Medidas de precaução são indicadas para doenças transmitidas por
aerossóis.
No caso dos aerossóis, as partículas podem se dispersar por longas
distâncias e, por isso, deve ser utilizado equipamento de proteção respiratória
durante todo o período que o Trabalhador de Saúde estiver em contato com o
paciente. Outras medidas de precaução devem ser utilizadas:
• Internação do paciente: Quarto privativo com pressão negativa; filtragem
do ar com filtros de alta eficiência (caso seja reabsorvido para o ambiente); seis a
doze trocas de ar por hora, manter as portas do quarto sempre fechadas. Caso a
instituição não tenha quartos com estas características, manter o paciente em
quarto privativo, com as portas fechadas e janelas abertas, permitindo boa
ventilação.
• Transporte de paciente: Limitado, mas quando necessário, utilizar máscara
cirúrgica no paciente.
• Visitas: Restritas e orientadas pelo profissional de enfermagem.

Tipos de medidas administrativas existem para evitar a transmissão de
doenças por via respiratória
O primeiro passo é a identificação rápida da patologia, seguida de
isolamento do paciente, quando necessário, e tratamento adequado
O que é um Equipamento de Proteção Respiratória (EPR)
É um Equipamento de Proteção Individual (EPI), que visa a proteção do
usuário contra a inalação de agentes nocivos à saúde.
O que é Certificado de Aprovação (CA)
É um documento emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que
certifica que o EPI satisfaz os requisitos mínimos de qualidade estabelecidos em
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Norma Técnica (por exemplo: NBR/ABNT). A certificação é feita mediante relatório
de ensaios emitido por um laboratório credenciado pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, dentre os quais, a FUNDACENTRO. O CA deve ser solicitado pelo
estabelecimento para aquisição de todos os EPI, dentre eles os EPR.
O que é uma peça semifacial filtrante (PFF)
É um equipamento de proteção individual (EPI) que cobre a boca e o nariz,
proporciona uma vedação adequada sobre a face do usuário, possui filtro eficiente
para retenção dos contaminantes atmosféricos presentes no ambiente de trabalho
na forma de aerossóis. Em ambiente hospitalar, para proteção contra aerossóis
contendo agentes biológicos, a PFF deve ter uma aprovação mínima como PFF2.
A PFF também retém gotículas. Algumas PFF são resistentes ainda à projeção de
fluídos corpóreos.
Equivalência entre PFF e N95
A máscara conhecida como N95 refere-se a uma classificação de filtro para
aerossóis adotada nos EUA e equivale, no Brasil, à PFF2 ou ao EPR do tipo peça
semifacial com filtro P2, pois ambos apresentam o mesmo nível de proteção. A
PFF2 é usada também para proteção contra outros materiais particulados, como
poeiras, névoas e fumos, encontrados nos ambientes de trabalho das áreas
agrícola e industrial.
Porque a PFF2 é recomendada tanto para proteção contra aerossóis
contendo agentes biológicos quanto para proteção contra outros materiais
particulados
Porque a captura, pelo filtro da PFF2, tanto de partículas não biológicas
(poeiras, névoas e fumos) como de microorganismos (esféricos, cilíndricos,
filamentosos) na forma de aerossóis depende dos parâmetros físicos da partícula
(tamanho e forma), não sendo importante se a mesma é “viva” ou não.
O que é uma máscara cirúrgica e qual sua indicação de uso
A máscara cirúrgica é uma barreira de uso individual que cobre o nariz e a
boca. É indicada para:
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• proteger o Trabalhador de Saúde de infecções por inalação de gotículas
transmitidas à curta distância e pela projeção de sangue ou outros fluidos
corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias;
• minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias
geradas pelo próprio Trabalhador de Saúde ou pelo paciente em condição de
transporte. Deve ser utilizada sempre que o Trabalhador de Saúde entrar em
quarto de paciente com patologias de transmissão respiratória por gotículas.

É importante destacar que a máscara cirúrgica:
• NÃO protege adequadamente o usuário de patologias transmitidas por
aerossóis (veja alguns exemplos no Quadro 2), pois, independentemente de sua
capacidade de filtração, a vedação no rosto é precária neste tipo de máscara; 1 •
NÃO é um EPR.

Por que a PFF2 possui Certificado de Aprovação e a máscara cirúrgica não
A PFF2, por ser um EPI, recebe um Certificado de Aprovação (CA) emitido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, após ser submetida a ensaios específicos
de desempenho, conforme Normas de Equipamentos de Proteção Respiratória da
ABNT. A máscara cirúrgica não é um EPI e, portanto, não possui Certificado de
Aprovação.
Por que usar um EPR contra aerossóis
A correta utilização de um EPR reduz a possibilidade de o Trabalhador de
Saúde se contaminar com agentes biológicos dispersos no ambiente na forma de
aerossóis potencialmente causadores de doenças (ver Quadro 2). O Quadro 3
mostra o EPR recomendado para alguns aerossóis. Retirado do Quadro 3:
Coronavírus SRAG/SARS (e agora COVID19)
• PFF2 para procedimentos de isolamento de rotina
• EPR com fator de proteção mais elevado (EPR motorizado ou peça
facial inteira com filtro P2) para certos procedimentos com grande geração
de aerossóis
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Fonte: COLTON, C.E., WEBER, R.A., Respirator Filter Collection Efficiency and US Respirator
Recommendations for Biological Aerosols: A Review. In: INTERNATIONAL SOCIETY FOR RESPIRATORY
PROTECTION CONFERENCE, 12th., Yokohama, Japão, 2004. ABSTRACTS BOOK & SESSION PLANNER.
Japão: ISRP, 2004. N039. Disponível em http://www.isrp.com.au/isrpcom/journal/jp_abstracts/colton.htm

Que PFF deve ser utilizada pelo Trabalhador de Saúde durante a
assistência e o transporte de pacientes com doenças transmissíveis por aerossol
Recomenda-se que o Trabalhador de Saúde utilize a PFF2 durante a
assistência e o transporte dos pacientes com doenças transmissíveis por aerossol.
Já os pacientes em condição de transporte devem utilizar máscaras cirúrgicas.

Por quanto tempo pode-se usar uma PFF2 antes de descartá-la
A PFF2 pode ser reutilizada pelo mesmo usuário enquanto permanecer em
boas condições de uso (com vedação aceitável e tirantes elásticos íntegros) e não
estiver suja ou contaminada por fluidos corpóreos. O manuseio inadequado,
entretanto, pode transportar patógenos da superfície externa do filtro para a parte
interna, reduzindo a vida útil da PFF. Para patologias transmitidas também por
contato, não é recomendado o reuso da PFF. Para definir a freqüência de troca
da PFF2 deve-se considerar o tipo de patógeno, o tempo de exposição e as
características do ambiente (tamanho da área física, tipo de ventilação, etc.). A
CCIH, SESMT ou setor responsável deve preparar procedimentos operacionais
sobre guarda, reuso e descarte.
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NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020
ORIENTAÇÕES

PARA

SERVIÇOS

DE

SAÚDE:

MEDIDAS

DE

PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A
ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO
PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) – atualizada em 25/02/2021

O SARS-CoV-2 é um vírus identificado como a causa de um surto de doença
respiratória, detectado pela primeira vez em Wuhan - China em dezembro de
2019. Muitos pacientes no início do surto em Wuhan tinham algum vínculo com
um grande mercado de frutos do mar e animais, sugerindo a disseminação de
animais para pessoas. Atualmente, já está bem definido que esse vírus possui
uma alta e sustentada transmissibilidade entre as pessoas. O período de
incubação da COVID-19, tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas,
é, em média, de 5 a 6 dias, no entanto, as manifestações clínicas podem surgir
entre o primeiro e o décimo quarto dia após a exposição. O reconhecimento
precoce e o diagnóstico rápido de infectados e contactantes são essenciais para
impedir a transmissão e prover cuidados de suporte em tempo hábil. O quadro
clínico inicial mais comum da doença é caracterizado como síndrome gripal, na
qual o paciente pode apresentar febre e/ou sintomas respiratórios. Entretanto,
outras manifestações podem ocorrer, principalmente relacionadas a sintomas
gastrointestinais e a perda do paladar e do olfato. O diagnóstico pode ocorrer a
partir da avaliação clínica; clínica-epidemiológica; clínica-radiológica; ou
laboratorial.
Até o momento, os sinais e sintomas mais comuns da COVID-19 incluem:
febre, tosse e falta de ar. No entanto, outros sintomas não específicos ou atípicos
podem incluir:
• Dor de cabeça (Cefaleia);
• Calafrios;
• Dor de garganta;
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• Coriza
• Diarreia e outros sintomas gastrointestinais;
• Perda parcial ou total do olfato (hiposmia/anosmia)
• Diminuição ou perda total do paladar (hipogeusia/ageusia);
• Mialgia (dores musculares, dores no corpo) e
• Cansaço ou fadiga.
Além disso, os idosos com COVID-19 podem apresentar um quadro
diferente de sinais e sintomas do apresentado pelas populações mais jovens,
como por exemplo, não apresentar febre, evoluir com hipotermia, confusão mental
ou apresentar quedas da própria altura. Outras manifestações clínicas
extrapulmonares podem estar associadas à infecção por SARS-CoV-2, incluindo:
- tromboembolismo;
- alterações cardíacas (arritmias cardíacas e isquemia miocárdica);
- alterações renais (hematúria, proteinúria e insuficiência renal);
- alterações gastrointestinais (diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal,
anorexia);
- alterações neurológicas (cefaleia, tontura, encefalopatia, ageusia,
anosmia, acidente vascular encefálico);
- alterações hepáticas (aumento de transaminases e bilirrubinas);
- alterações endócrinas (hiperglicemia e cetoacidose diabética) ou
- alterações dermatológicas (rash eritematoso, urticária, vesículas,
petéquias, livedo reticular).
Essas informações são importantes para alertar para o reconhecimento de
casos de infecção pelo SARS-CoV-2, a partir de sintomas atípicos ou pouco
frequentes
Formas de Trasmissão
Quanto às formas de transmissão do SARS-CoV-2, podem ser:
1. Transmissão pré-sintomática Durante o período "pré-sintomático",
algumas pessoas infectadas podem transmitir o vírus, o que ocorre, em geral, a
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partir de 48 horas antes do início dos sintomas. Existem evidências de que SARSCoV-2 pode ser detectado de 1 a 4 dias antes do início dos sintomas da COVID19 e que, portanto, pode ser transmitido no período présintomático. Assim, é
possível que pessoas infectadas com o SARS-CoV-2 possam transmitir o vírus
antes que sintomas significativos se desenvolvam. É importante reconhecer que
a transmissão pré-sintomática também exige que o vírus se dissemine por meio
de gotículas infecciosas, aerossóis (em situações especiais) ou pelo contato com
superfícies contaminadas por essas gotículas.
2. Transmissão sintomática. Por definição, um caso sintomático de COVID19 é aquele que desenvolveu sinais e sintomas compatíveis com a infecção pelo
vírus SARS-CoV-2. Dessa forma, a transmissão sintomática refere-se à
transmissão de uma pessoa enquanto ela está apresentando sintomas. O SARSCoV-2 é transmitido principalmente por pessoas sintomáticas e sua concentração
é mais alta no trato respiratório superior (nariz e garganta) no início do curso da
doença, principalmente a partir do terceiro dia após o início dos sintomas. Apesar
disso, resultados de testes de reação em cadeia da polimerase (PCR) podem
apresentar-se positivos para SARS-CoV-2 desde os primeiros sinais e sintomas.
3. Transmissão assintomática O SARS-CoV-2 também pode ser transmitido
por pessoas assintomáticas. Um caso assintomático caracteriza-se pela
confirmação laboratorial do SARS-CoV-2 em um indivíduo que não desenvolve
sintomas.

O serviço de saúde deve garantir que as políticas e as boas práticas internas
minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o SARS-CoV-2.
Desta forma, tendo em vista a grande possibilidade de transmissibilidade,
as medidas de prevenção e controle devem ser implementadas em todas as
etapas do atendimento do paciente no serviço de saúde, desde sua chegada,
triagem, espera, durante toda a assistência prestada, até sua a sua
alta/transferência ou óbito.

Todos os serviços de saúde: na chegada, na triagem, na espera, no
atendimento e durante toda a assistência prestada.
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Na chegada ao serviço de saúde, os pacientes e acompanhantes devem ser
instruídos a informar se estão com sintomas de infecção respiratória/sintomas
respiratórios (por exemplo, tosse, coriza, dificuldade para respirar, etc). Nesses
casos, devem ser tomadas as ações preventivas apropriadas, como o uso da
máscara cirúrgica limpa seca e bem ajustada à face (cobrindo o tempo todo nariz,
boca e queixo), a partir da entrada do serviço, se essa puder ser tolerada. Caso o
indivíduo não possa tolerar o uso da máscara cirúrgica devido, por exemplo, à
presença de secreção excessiva ou falta de ar intensa, ele deve ser
imediatamente colocado em um local isolado para ter o atendimento priorizado e
deve ser orientado a realizar rigorosamente a higiene respiratória/etiqueta da
tosse, ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com papel
descartável e realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU
preparação alcoólica para higiene das mãos. Recomenda-se ainda, que seja
autorizada a presença de acompanhantes para os pacientes somente quando for
extremamente necessário ou nos casos previstos em lei, de modo a reduzir ao
mínimo possível o fluxo de pessoas dentro dos serviços de saúde. É recomendado
o uso de alertas visuais (cartazes, placas e pôsteres etc.) na entrada dos serviços
de saúde e em locais estratégicos (áreas de espera, elevadores, lanchonetes etc.)
com informações sobre: principais sinais e sintomas da COVID-19; forma correta
para a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica
para as mãos a 70%, como realizar a higiene respiratória/etiqueta da tosse e como
utilizar corretamente a máscara facial. De acordo com o que se sabe até o
momento, as seguintes orientações devem ser seguidas pelos serviços de saúde:
● Implementar procedimentos de triagem para detectar pacientes com
suspeita de infecção pelo SARS-CoV-2, antes mesmo do registro do paciente:
garantir que todos os pacientes sejam questionados sobre a presença de sintomas
de uma infecção respiratória ou contato com pessoa suspeita ou confirmada de
infecção pelo SARS-CoV-2 nos últimos 10 dias.
● Garantir o atendimento de paciente com sintomas de infecção pelo SARSCoV2 ou outra infecção respiratória (por exemplo, tosse intensa e dificuldade para
respirar) no menor tempo possível, de preferência em local separado, para evitar
que este paciente fique esperando atendimento junto com outros pacientes.
Identifique um espaço separado e bem ventilado que permita que os pacientes
sintomáticos em espera fiquem afastados (pelo menos 1 metro de distância entre
cada pessoa) e com fácil acesso a suprimentos de higiene respiratória e higiene
das mãos. Estes pacientes devem permanecer nessa área separada até a
consulta ou encaminhamento para o hospital (caso seja necessária a remoção do
paciente).
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● Fornecer suprimentos (lenço descartável, etc) e orientações para higiene
respiratória/etiqueta da tosse. Prover máscara cirúrgica para pacientes com
sintomas de infecção respiratória (tosse, espirros, secreção nasal, etc), caso o
paciente não esteja usando máscara cirúrgica ou se estiver usando uma máscara
cirúrgica suja ou úmida. Os pacientes sintomáticos e seus acompanhantes devem
utilizar a máscara cirúrgica durante toda a sua permanência na unidade e estas
devem ser trocadas sempre que estiverem sujas ou úmidas.
● Prover lenço descartável para higiene nasal na sala de espera. Prover
lixeira com acionamento por pedal para o descarte dos lenços de papel usados. ●
Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos nas
salas de espera e estimular a higiene das mãos.
● Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com
dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira
com tampa e abertura sem contato manual.
● Orientar os pacientes a adotar as medidas de higiene respiratória/etiqueta
da tosse: o Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado
ou lenço de papel; o Utilizar lenço de papel descartável para higiene nasal
(descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos); Evitar tocar
mucosas de olhos, nariz e boca; o Realizar a higiene das mãos com água e
sabonete OU preparação alcoólica.
● Orientar os pacientes/acompanhantes e profissionais de saúde e de apoio
sobre a necessidade da higiene das mãos com água e sabonete líquido (40-60
segundos) OU preparação alcoólica a 70% (20-30 segundos).
● Orientar que pacientes/acompanhantes e profissionais de saúde e de
apoio evitem tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas.
● Reforçar a necessidade de intensificação da limpeza e desinfecção de
objetos e superfícies, principalmente as mais tocadas como maçanetas,
interruptores de luz, corrimões, botões dos elevadores, etc.
● Orientar os profissionais de saúde a evitar tocar superfícies próximas ao
paciente (ex. mobiliário e equipamentos para a saúde) e aquelas fora do ambiente
próximo ao paciente, com luvas ou outros EPI contaminados ou com as mãos
contaminadas.
● Manter os ambientes ventilados (ar condicionado com exaustão, que
garanta as trocas de ar ou manter as janelas abertas).
● Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como
canetas, pranchetas e telefones.
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● Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde
que tenham sido utilizados na assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados
de infecção pelo novo coronavírus.
● Orientar os profissionais de saúde e de apoio quanto às medidas de
precaução a serem adotadas.
● Orientar os profissionais de saúde e de apoio a utilizarem EPI, caso
entrem na área de isolamento, prestem assistência direta ou realizem
atividadades a menos de 1 metro dos pacientes suspeitos ou confirmados de
infecção pelo SARS-CoV2.
● Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro
serviço de saúde, sempre notificar previamente o serviço referenciado.
● Orientar o uso correto de máscara por pacientes e acompanhantes. Não
devendo tocar a parte da frente da máscara após ser colocada na face.
● Orientar os profissionais do serviço de saúde sobre como usar
corretamente a máscara assim como, tempo de uso; trocas; e forma correta de
descarte. Observação 1: A máscara de tecido NÃO é um EPI, por isso ela NÃO
deve ser usada por profissionais de saúde ou de apoio quando se deveria usar a
máscara cirúrgica (em áreas de assistência à pacientes ou quando contato direto,
a menos de 1 metro de pacientes) ou quando se deveria usar a máscara
N95/PFF2/ equivalente (durante a realização de procedimentos potencialmente
geradores de aerossóis)
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3. Descrição do Processo

O desenvolvimento da perícia se deu ao verificar, in loco, o uso
correto dos EPI’s pelos profissionais, conferir o adequado estoque e
fornecimento desse material. Também por verificar o fluxo de pacientes
e funcionários em áreas COVID.
Em quase todas as Unidades, os funcionários em cargo de gestão,
como

Autoridade

Sanitária

e

Coordenação

de

Enfermagem

apresentaram os protocolos de uso e preservação de alguns EPI’s
conforme material abaixo, retirado do site da Prefeitura Municipal de
Curitiba. Os funcionários da Enfermagem operacionais quase todos
também tinham o conhecimento teórico sobre os protocolos.
EPI’s na UBS
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EPI’s na UPA
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Orientações para uso e armazenamento de máscara PFF2
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Uso e limpeza da mascara de escudo facial
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No entanto, a observação mostrou que, na prática, existem
algumas inadequações. Considerando o cenário atual da Pandemia
COVID 19, com taxa de disseminação elevada e surgimento de novas
variantes, o atendimento a pacientes ditos NÃO COVID em unidades
que não são exclusivas adiciona risco aos trabalhadores, uma vez que
sinais e sintomas apresentados pelos pacientes podem ser

muito

variáveis. No primeiro dia de visita, na Unidade Salgado Filho, foi
levantada a hipótese do atendimento de um paciente jovem com dor
abdominal e febre. Fora do cenário da Pandemia, a primeira hipótese
diagnóstica seria Apendicite, seguida de Gastroenterite, por exemplo.
No entanto, temos presenciado casos muito semelhantes em que o
diagnóstico é selado como COVID19. Na hipótese levantada, até que o
paciente seja realmente identificado como suspeito de COVID 19, ele
teria sido atendido em Área Não-COVID, com alta probabilidade de
contaminação de profissionais e outros pacientes.
Em outras unidades foi observada a possibilidade de pacientes
NÃO COVID e pacientes COVID se encontrarem em fluxo de
atendimento, como, por exemplo, na realização de exames de imagem
na UPA Sítio Cercado.
Sobre o uso dos EPI’s pelos profissionais, foi evidenciado ouuso
inadequado ou dificuldade de reposição ou inexistência de treinamento
de pessoal nas situações que serão enumeradas a seguir :
Protetor Facial /Máscara de Escudo Facial ( Face Shield)
Profissionais usando escudo facial descartável com espuma como
se este fosse permanente e realizando a higienização para que fosse
reutilizado; o escudo facial para ser de uso permanente não deve
possuir espuma. Vários funcionários vestindo protetor facial descartável
nas Unidades, tanto ditas básicas ( algumas que agora funcionam como
Unidade de Pronto Atendimento), quanto nas UPA’s. Na UPA Sítio
Cercado um funcionário trabalhando na área de expurgo, na Central de
Processamento

de

Material,

realizando

lavagem

de

material

contaminado ainda na área suja, utilizava protetor facial com espuma –
argumentou que o seu era novo, pois o antigo, do mesmo modelo, havia
sido danificado pelo tempo de uso. Na UPA Campo Comprido um
funcionário do almoxarifado relatou que esse modelo havia sido
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recolhido, não sabendo de pronto informar a razão. Após conversa
telefônica com a chefia, informou que havia sido recolhido – estava no
almoxarifado dentro de saco plástico,por ser inadequado seu uso.
Nessa mesma Unidade, quase que concomitante, outro funcionário
deixava seu turno de trabalho portando ainda na cabeça o mesmo
modelo de protetor facial. Essa cena sugere que o material tenha sido
recolhido apenas para os dias próximos à realização da perícia, sendo
habitual seu uso pelos funcionários.

Exemplo de Face Shield inadequado para reuso

Pijama Cirúrgico – Vestimenta de uso exclusivo
Segundo a NR 32, os trabalhadores expostos a agentes biológicos
devem utilizer vestimenta de trabalho adequada, fornecida pelo
empregador sem ônus, devendo esses trabalhadores deixarem seu
local de trabalho sem EPI’s e sem as vestimentas utilizadas nas
atividades laborais.
Embora não haja normativa específica descrevendo essa
vestimenta,o bom senso, e até o senso comum, recomenda que em
áreas críticas, a exemplo de Centros Cirúrgicos e Unidades de Terapia
Intensiva, seja utilizado roupa privativa. Por espelho, as unidades de
emergência e de atendimento a COVID19 também devem proceder da
mesma forma.
Alguns

funcionários

relataram

número

insuficiente

dessa

vestimenta e outros disseram preferir o uso de vestimenta própria. Não
se trata do jaleco fornecido pela Prefeitura, mas de vestimenta composta
por calça e camisa, que deve ser fornecida limpa a cada iníco de turno,
em número suficiente para a equipe e providenciada sua higienização
também pelo empregador.
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Uso de pijama cirúrgico fornecido pela Prefeitura e pijama próprio em mesmo
ambiente

Máscaras
O fornecimento de mascaras aos funcionários de dá de maneira
padronizada de acordo com o tipo de Unidade e a área na qual ele vai
trabalhar. Assim, de maneira geral, há o fornecimento de duas mascaras
cirúrgicas por turno de 06h em áreas NÃO COVID. Em áreas COVID, o
padrão é uma mascara PFF2 a cada 05 turnos de 06h, perfazendo uma
por semana, nas Unidades Básicas, seguindo a orientação do
documento nominado Orientações para uso e armazenamento de
máscara PFF2, atualizado em 18/06/2020 em sua terceira versão (
disponível no site https://saude.curitiba.pr.gov.br. Nas UPA’s, recebem
uma PFF2 a cada turno de 12h. Embora tenha sido afirmado por
gestores que sempre que houver necessidade pode ser realizado troca
das máscaras, os funcionários relataram dificuldade de realizar uma
segunda retirada no almoxarifado. Também relataram falta de PFF2 no
início do atendimento da pandemia.
Segundo a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 :
“ as máscaras cirúrgicas devem ser utilizadas para evitar a
contaminação do nariz e boca do profissional por gotículas respiratórias,
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quando este atuar a uma distância inferior a 1 metro do paciente suspeito ou
confirmado de infecção pelo SARSCoV-2. A máscara cirúrgica deve ser
constituída em material Tecido-Não-Tecido (TNT) para uso odonto-médicohospitalar, possuir no mínimo uma camada interna e uma camada externa e
obrigatoriamente um elemento filtrante. A camada externa e o elemento
filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar
(repelência a fluidos). Além disso, deve ser constituída de forma a cobrir
adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal
constituído de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno
do nariz e das bochechas. E o elemento filtrante deve possuir eficiência de
filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica
(BFE) > 95% ”
As mascaras cirúrgicas utilizadas pelos profissionais nas UBS’s e
UPA’s não possuíam clip nasal. As máscaras PFF2 eram de marcas
conhecidas e com certificação pelo INMETRO.
Aventais
Foram encontrados dois tipos de aventais descartáveis,
confeccionados de Tecido Não Tecido (TNT). Um deles, da Marca
EsteriliMed®, com gramatura estimada em 40g/m², possui Certificado
de Aprovação (CA 43101 e CA 43249, datados de Agosto 2019 e
válidos). O outro, cuja etiqueta de identificação não menciona o
fabricante parece ser de qualidade inferior e gramatura estimada em
20g/m², portanto não adequado ao uso como barreira para gotículas e
secreções.

Avental não identificado CA
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Avental possui CA

Sobre o fluxo de atendimento de pacientes nas Unidades

Recepção e Movimentação de Pacientes:

A maioria da Unidades possui indicativos escritos (faixas, placas)
orientando o fluxo de pacientes para atendimento em áreas COVID e áreas NÃO
COVID.

Nem sempre há na recepção funcionários que façam esse

direcionamento, o que favorece o risco de que esses pacientes se dirijam aos
locais inadequados e se contaminem. Lembrar que muitos pacientes não
conseguem ler os indicativos, seja por serem analfabetos ou por conta do
grande estresse de procurar a unidade com suspeita de COVID.
O critério de decisão sobre qual área deve ser procurada para
atendimento cabe ao paciente, não havendo busca ativa dos sinais e sintomas
através de questionários.
Uma vez decidido sobre que área o paciente deva se dirigir, ele permanece
separado em um ou outro tipo até o final do atendimento, exceto quando o diagnóstico
inicial de COVID não é suspeito. Os pacientes suspeitos de COVID permanecem em
enfermarias, ou salas de medicação, recebendo soroterapia e suplementação de
oxigênio, conforme necessidade. Há ainda salas de cuidados críticos, onde podem ser
submetidos a procedimentos invasivos.
Para pacientes em melhor estado geral nem sempre foi observado o uso de
máscara cirúrgica como o preconizado, muitas vezes permanecendo com as máscaras
com as quais chegaram de casa (de pano). Em uma unidade, foi possível observar uma
paciente confirmada

sendo transportada para realizar exames de imagem (Raio X)

utilizando apenas máscara de pano
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Observações diversas
1. Principalmente no primeiro dia, mas também nos seguintes, as unidades
pareciam “esperar” a visita para realização da perícia. Os discursos estavam
alinhados e havia quase sempre uma equipe de recepção composta por
algumas chefias. Na UPA Sítio Cercado chegou mesmo a ocorrer uma
coincidência de uma equipe do Distrito Sanitário (Regional) estar presente à
chegada da perita e dos assistentes técnicos. O comportamento dos
profissionais também mudou diante da presença da equipe de perícia, uma
vez que foi possível verificar trabalhadores circulando com EPI’s
inadequados, como máscara de pano, e que após nossa chegada foi trocada.
2. Houve uma busca pelo chamado “Livro de Ocorrências”
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Há referência a diversas anotações nesses livros sobre
inadequações de EPI’s realizadas por pessoal da Enfermagem. Em uma
unidade, funcionários em cargos de chefia negaram sua existência,
apresentando outros livros. Ele foi encontrado no Posto de
Enfermagem, confirmando sua existência e seu uso habitual. Em outra
unidade, recebemos a informação de que esse livro foi guardado em
uma sala chaveada, uma vez que o funcionário em cargo de chefia havia
nos esperado até 18h. Como a equipe chegou após esse horário, o livro
foi guardado na sala, embora habitualmente seja utilizado nos postos de
enfermagem.
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Conclusão
A seguir, segue de forma listada, as principais inadequações
às normas citadas no início do laudo.
1.

Alguns dos EPI’s verificados não são adequados: aventais com gramatura inferior
ao recomendado e sem certificação.

2. Em áreas COVID a substituição de máscaras PFF2/N95 por parte do profissional
é bastante dificultada, com estoques insuficientes para a demanda no curso atual
da pandemia.
3. Não há exigência ou fiscalização do uso correto dos EPI’s: trabalhadores usando
máscara de pano, toucas (gorros) de pano. Falha no treinamento e orientação.
Observe-se que não houve apresentação, em qualquer momento, de registro de
treinamentos de equipe a cerca do uso correto de EPI’s.
4. Funcionários utilizando pijamas cirúrgicos não fornecidos pela Prefeitura e se
deslocando, ao final do turno, para casa com a vestimenta.
5. Funcionários sem uso de “Face Shield” ou reutilizando protetor facial que é
descartável.
6. Reutilização de aventais cirúrgicos que deveriam ser descartáveis, sendo
guardados de um dia para o outro.
7. Sobre fluxo de pacientes: pacientes em área COVID com máscara de pano;
pacientes em área de atendimento em que a distância mínima não é respeitada
(cadeiras lado a lado).

Curitiba, 26 de Maio de 2021
Dra Dinamene Nogueira
CRMPR 13 658

Dinamene de Oliveira
Nogueira Otani:37188437300

Assinado de forma digital por Dinamene
de Oliveira Nogueira Otani:37188437300
Dados: 2021.05.26 20:26:27 -03'00'
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