EXMA. SRª. DRª. JUIZA DE DIREITO
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CURITIBA

Processo nº: 0008254-04.2020.8.10.0013
Reclamante: SISMEC - Sindicato dos Servidores Municipais de Enfermagem de Curitiba
Reclamada: Município de Curitiba

Francelisa Rebesco Antunes, Engenheira de Segurança do Trabalho, designada
perita na reclamatória que o Sindicato dos Servidores Municipais de Enfermagem de
Curitiba move contra o Município de Curitiba, vem respeitosamente à Vossa Excelência
apresentar seu laudo pericial.
Permanece à disposição de V. Excia. para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessários.
Curitiba, 26 de abril de 2021.
Francelisa Rebesco Antunes
CAU 184828-3
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1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste laudo pericial é a verificação de conformidade das medidas de
proteção e do fornecimento de Equipamentos de proteção Individual (EPI) contra a
Covid-19 nos equipamentos municipais de saúde.

2. DATAS E LOCAIS PERICIADOS
Perícia realizada nos dias 13, 14 e 15.04.2021.
13.04.2021
- US Salgado Filho
- US Fernando de Noronha – perícia interrompida porque o assistente técnico
do Município de Curitiba passou mal. Foi verificada apenas a ala geral da Unidade, não
tendo sido verificada a área específica Covid.

14.04.2021
- UPA Boqueirão: ao chegar na Unidade fomos informados de que os serviços
nessa unidade foram terceirizados. Logo, nenhum dos funcionários pertence ao quadro
de servidores do município.
Por tal motivo, a perícia nessa unidade não foi realizada.
- UPA Sitio Cercado

15.04.2021
- US Ouvidor Pardinho
- UPA Campo Comprido

3. LEGISLAÇÃO APLICADA
A legislação adotada para análise foi:
- Norma Regulamentadora 6: legislação que discorre sobre o uso de EPIs, de
forma geral
- Norma Regulamentadora 32: discorre sobre a proteção aos trabalhadores da
área de saúde
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- Cartilha de Proteção Respiratória contra Agentes Biológicos para
Trabalhadores de Saúde – Anvisa 2006
- Programa de Proteção Respiratória – Fundacentro 2016
- Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020

4. DISPOSIÇÕES DA NR-6 IMPORTANTES PARA O CASO EM ESTUDO
De acordo com a NR-6, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa
proteção contra os riscos de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais e do
trabalho e para atender situações de emergência.
Determina que é de responsabilidade do empregador adquirir os EPIs
adequados ao risco de cada atividade, bem como exigir o seu uso. Além disso, é o
empregador que deve orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso, guarda e
conservação adequados.
Caso sejam danificados ou extraviados, é de responsabilidade do empregado
fazer a comunicação e do empregador fazer a substituição imediata.
No caso de EPIs que necessitam higienização e manutenção periódicas, essas
são de responsabilidade do empregador.
Já os empregados são responsáveis por cumprir as determinações do
empregador sobre o uso adequado, além de serem responsáveis pela sua guarda e
conservação.
O Anexo I da NR-6 apresenta a lista dos tipos de Equipamentos de Proteção
Individual, que são:
- EPI para proteção da cabeça
- EPI para proteção dos olhos e face
- EPI para proteção auditiva
- EPI para proteção respiratória
- EPI para proteção do tronco
- EPI para proteção dos membros superiores
- EPI para proteção dos membros inferiores
- EPI para proteção do corpo inteiro
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- EPI para proteção contra quedas com diferença de nível
5. DISPOSIÇÕES DA NR-32 IMPORTANTES PARA O CASO EM ESTUDO
Para fins de aplicação da NR-32, entende-se por serviços de saúde qualquer
edificação destinada à prestação de assistência a saúde da população, e todas as ações
de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível
de complexidade.
Ela determina que o risco biológico é caracterizado pela probabilidade da
exposição ocupacional a agentes biológicos, que são: os microrganismos,
geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os
príons.
Com relação às medidas de proteção, tal NR dispõe que:
As medidas de proteção devem ser adotadas a partir do resultado da avaliação,
prevista no PPRA. É o PPRA que descreverá, entre outros, as vias de transmissão e
entrada, a transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente. A organização e
procedimentos de trabalho e as medidas preventivas aplicáveis também deverão estar
descritas no PPRA. Em caso de exposição acidental/incidental, medidas de proteção
devem ser adotadas imediatamente, ainda que não previstas no PPRA.
Além disso, todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes
biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto,
devendo ser fornecidas sem ônus para o empregado. Esses não poderão deixar o local
de trabalho com os equipamentos de proteção individual nem com as vestimentas
utilizadas em suas atividades laborais. A higienização das vestimentas é de
responsabilidade do empregador, que deverá providenciar locais apropriados para
fornecimento de vestimentas limpas e para deposição das usadas.
Os trabalhadores deverão receber instruções escritas das rotinas realizadas no
local de trabalho e das medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas
ao trabalho. Essas instruções deverão ser entregues ao trabalhador, mediante recibo.
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.
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As medidas de descontaminação do local de trabalho deverão constar do
PCMSO.
Ainda de acordo com a NR-32, todo local onde exista a possibilidade de
exposição a agente biológico deverá ter lavatório exclusivo para higiene das mãos
provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de
sistema de abertura sem contato manual. É importante ressaltar que o uso da luva não
substitui a lavagem das mãos, que deverá ser feita, no mínimo, antes e após o uso das
luvas.
Cabe ao empregador vedar a utilização das pias de trabalho para fins diversos
dos previstos e o uso de adornos. Deverá vedar, também, o consumo de alimentos e
bebidas nos postos de trabalho bem como a guarda de alimentos em locais não
destinados para este fim. É vedado o uso de calçados abertos.
No Anexo I da NR 32 encontra-se a classificação dos agentes biológicos de
acordo com o grau de risco. Por se tratar de um vírus novo, o Coronavírus (SARS-CoV-2)
ainda não está classificado, porém devido as suas características é possível classifica-lo
como agente com classe de risco 4.
“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.”

6. DISPOSIÇÕES DA CARTILHA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA
AGENTES BIOLÓGICOS PARA AGENTES DE SAÚDE APLICÁVEIS AO CASO EM ESTUDO
O uso de Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) por profissionais que
atuam em Serviços de Saúde foi considerada, em 2006, como uma estratégia importante
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para prevenir doenças causadas por agentes biológicos cuja principal forma de
transmissão é a via aérea. Na época, a apostila fazia menção a doenças como a
tuberculose, o sarampo, a varicela e a gripe aviária. Na época, não existia a Covid 19
(SARS-CoV-2), somente por tal motivo a doença não está explicitamente citada na
cartilha. Porém, é fato que as recomendações da Cartilha devem ser seguidas por todos
os profissionais de saúde com possibilidade de exposição ao Coronavírus.
A cartilha apresenta boas práticas de proteção respiratória. Foi elaborada pela
Anvisa, pela Comissão de Estudos de Equipamentos de Proteção Respiratória do CB32/ABNT, pela FUNDACENTRO e por especialistas na área. Deve ser considerada como
um recurso complementar e não um substituto ao Programa de Proteção Respiratória
(PPR), o qual é exigido legalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
A exposição aos agentes biológicos dispersos por via aérea ocorre quando o
doente ou portador fala, tosse ou espirra, dispersando tais agentes no ar. A
contaminação respiratória ocorre pela dispersão dos patógenos por gotículas ou
aerossóis no ar.

6.1 QUAL A 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.
Os aerossóis apresentam partículas menores que 5 μm e que permanecem
suspensas no ar por longos períodos de tempo. Quando inalados, os aerossóis podem
penetrar profundamente no trato respiratório.
Algumas doenças respiratórias são de transmissão via gotículas e outras de
transmissão por aerossóis. Conforme o meio de transmissão, as medidas de proteção
são diferentes.

6.2 MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDICADAS PARA DOENÇAS TRANSMITIDAS POR
GOTÍCULAS
Para doenças respiratórias transmitidas por gotículas, se a proximidade com o
paciente for igual ou inferior a um metro deve ser utilizada, no mínimo, a máscara
cirúrgica. A recomendação é que a máscara cirúrgica seja utilizada sempre que se entrar
em contato com o paciente.
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Outras medidas de precaução devem ser utilizadas:
- Internação do paciente: Quarto privativo ou, caso não seja possível, em quarto
de pacientes com infecção pelo mesmo microrganismo. Distância mínima entre os leitos
deve ser de um metro.
- Transporte do paciente: Quando necessário e indispensável, utilizar a máscara
cirúrgica no paciente.

6.3 MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDICADAS PARA DOENÇAS TRANSMITIDAS POR
AEROSSÓIS
No caso das doenças transmitidas por aerossóis, as partículas podem se
dispersar por longas distâncias e, por isso, deve ser utilizado equipamento de proteção
respiratória PFF2 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; 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: Quando necessário e indispensável, utilizar a máscara
cirúrgica no paciente e PFF2 no profissional de saúde.

6.4 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA EVITAR TRANSMISSÃO DE DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS
O primeiro passo é a identificação rápida da patologia, seguida pelo isolamento
do paciente.

6.5 PROCEDIMENTO DE ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO
Para a definição do que é um procedimento de alto risco, devem-se considerar
simultaneamente três aspectos: a patogenicidade do agente biológico, a quantidade do
mesmo disperso no ambiente e as condições de dispersão deste agente no local.
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Com relação à patogenicidade, deve-se levar em consideração a classificação de
risco dos agentes biológicos segundo a NR 32. Já em relação à quantidade de aerossóis
de agentes biológicos gerados no procedimento envolvido, deve-se classificar como
procedimentos de alto risco aqueles que geram elevada quantidade de aerossol do
patógeno, tais como a broncoscopia, a entubação, a aspiração nasofaríngea, os cuidados
em traqueostomia, a fisioterapia respiratória e a necropsia envolvendo tecido
pulmonar.
Com relação às condições de dispersão do agente biológico, é necessário
considerar um ambiente com dimensões reduzidas e mal ventilado como de maior risco
do que um de grandes dimensões e bem ventilado.
6.5.1 Qual EPR deve ser utilizado em procedimentos com alto risco de
exposição?
Recomenda-se um EPR com nível de proteção respiratória maior do que
o atribuído às PFF. Alguns exemplos destes são os EPR de pressão negativa com
peça facial inteira, os motorizados, ou os de linha de ar comprimido de pressão
positiva com peça semifacial ou facial inteira.

6.6 MÁSCARAS FACIAIS

6.6.1 Máscara PFF
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 e 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.
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A PFF2 pode ser reutilizada pelo mesmo usuário enquanto permanecer em
boas condições de uso (vedação aceitável e tirantes elásticos íntegros) e não estiver
suja ou contaminada por fluidos corpóreos. Porém, o manuseio inadequado pode
transportar patógenos da superfície externa do filtro para a parte interna, reduzindo
a vida útil da PFF. Logo, para patologias transmitidas também por contato, não é
recomendado o reuso da PFF.
Para guardar a PFF, recomenda-se colocá-la em embalagem individual não
hermética, de forma a permitir a saída da umidade. Não é recomendável o uso de
embalagem de papel ou de outro material que absorva umidade ou sirva de substrato
para a proliferação do patógeno.

6.6.2 Máscara N95
O termo 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 recomendada tanto
para proteção contra aerossóis contendo agentes biológicos quanto para proteção
contra materiais particulados, pois a retenção tanto de partículas não biológicas
como de microorganismos na forma de aerossóis depende dos parâmetros físicos da
partícula (tamanho e forma), não sendo relevante se a mesma é “viva” ou não.

6.6.3 Máscara cirúrgica
A máscara cirúrgica é uma barreira de uso individual que cobre o nariz e a
boca. É indicada para proteger o Trabalhador de Saúde de infecções por inalação de
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gotículas transmitidas à curta distância e pela projeção de sangue ou outros fluidos
corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. São indicadas, também, para
minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo
próprio usuário da máscara. Deve ser utilizada sempre que o trabalhador de saúde
entrar em contato com pacientes com patologias de transmissão respiratória por
gotículas.
É importante destacar que a máscara cirúrgica não protege adequadamente
o usuário de patologias transmitidas por aerossóis, pois, independentemente de sua
capacidade de filtração, a vedação no rosto é precária. Além disso, máscaras
cirúrgicas não são um EPR.

6.7 QUAIS AS EXIGÊNCIAS PARA AQUISIÇÃO DE UM EPR CONTRA AGENTES
BIOLÓGICOS PARA USO DO TRABALHADOR DE SAÚDE?
O EPR deve possuir Registro na ANVISA/MS (RDC 185, 2001) e, por ser um EPI,
deve possuir também o 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.

6.8 RECOMENDAÇÃO PARA PROTEÇÃO CONTRA INALAÇÃO DE AGENTES
BIÓLOGICOS TRANSMITIDOS POR AEROSSÓIS E CONTRA A PROJEÇÃO DE SANGUE OU
OUTROS FLUÍDOS CORPÓREOS
Neste caso, deve-se utilizar proteção para ambos os tipos de risco: EPR
adequado ao agente biológico e anteparo do tipo protetor facial ou EPR resistente à
projeção de fluidos corpóreos e óculos de segurança.

6.9 PROTEÇÃO PARA QUEM USA BARBA E/OU BIGODE
A presença de pelos faciais na zona de contato da peça facial com o rosto
(barba, bigode, costeletas, ou mesmo barba de alguns dias por fazer) permite a
penetração de patógenos na zona de selagem do rosto, reduzindo drasticamente sua
capacidade de proteção.
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O Programa de Proteção Respiratória (PPR) dos Serviços de Saúde deve proibir
a utilização de EPR por usuário de barba e bigode.

6.10 EPR E O CONFORTO DO USUÁRIO
Todo EPI causa algum nível de desconforto. No entanto, após um período inicial
de adaptação, este não deve provocar desconforto excessivo. Se o desconforto for
intolerável, deverão ser consultados para a disponibilização de alternativas, a CCIH e/ou
o SESMT e/ou o setor responsável.

7. DISPOSIÇÕES DA NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020
RELEVANTES PARA O CASO EM ESTUDO

Essa nota técnica aborda orientações para os serviços de saúde quanto às
medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos
casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo coronavírus (SARS-CoV-2), segundo as
evidências disponíveis até o dia 31.03.2020. Essas orientações podem ser refinadas e
atualizadas à medida que mais informações estiverem disponíveis.
Ou seja, são orientações mínimas que devem ser seguidas por todos os serviços
de saúde, porém os profissionais de saúde ou os serviços de saúde brasileiros podem
determinar ações de prevenção e controle mais rigorosas que as definidas pelo
documento, baseando-se em uma avaliação caso a caso.

7.1 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE
O serviço de saúde deve garantir que as políticas e as práticas internas
minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o novo coronavírus (SARSCoV-2). Conforme as informações disponíveis no momento de elaboração da Nota
Técnica, sugere-se que a via de transmissão pessoa a pessoa do novo coronavírus (SARSCoV-2) ocorre por meio de gotículas respiratórias expelidas durante a fala, tosse ou
espirro

e

também

pelo

contato

direto/indireto

com

pessoas/superfícies

infectadas/contaminadas, de forma semelhante aos outros patógenos respiratórios.
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Desta forma, as medidas de prevenção e controle devem ser implementadas
antes da chegada do paciente ao serviço de saúde, na chegada, triagem, espera,
atendimento e durante toda a assistência prestada.

7.1.1 Chegada, triagem, espera e durante atendimento/assistência
Na chegada ao serviço de saúde todos os pacientes e acompanhantes
devem ser questionados se estão com sintomas de infecção respiratória (tosse,
coriza, dificuldade para respirar). Caso positivo, devem ser tomadas ações
preventivas apropriadas, como o uso da máscara cirúrgica pelo paciente a partir
da entrada na unidade. Nos casos em que o paciente não consiga usar a máscara
devido à secreção excessiva ou falta de ar, deve ser orientado quanto 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 álcool gel 70%, imediatamente.
No procedimento de triagem, deve-se garantir que que todos os
pacientes sejam questionados sobre a presença de sintomas de uma infecção
respiratória ou contato com possíveis pacientes com coronavírus (SARS-CoV-2).
Se o paciente for considerado suspeito de infecção respiratória, deve-se garantir
o isolamento rápido dele. Esses pacientes não devem ficar aguardando
atendimento entre os outros pacientes.
Os casos suspeitos devem ser atendidos em local separado e bem
ventilado, que permita que os pacientes sintomáticos em espera fiquem
afastados e com fácil acesso a suprimentos de higiene respiratória e higiene das
mãos, que são lenço descartável para higiene nasal, lixeira por acionamento por
pedal. Estes pacientes devem permanecer nessa área separada até a consulta ou
encaminhamento para o hospital.
Todos os pacientes suspeitos/confirmados devem utilizar máscaras
cirúrgicas, a fim de proteger os demais pacientes e os profissionais de saúde.
Nos casos confirmados a utilização de máscara cirúrgica é obrigatória
durante toda a sua permanência na unidade. Além disso, a unidade deve prover
lenço descartável para higiene nasal na sala de espera, lixeira com acionamento
por pedal para o descarte de lenços de papel e álcool gel 70%.
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7.1.2 As unidades de saúde devem:
- Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das
mãos (sob as formas gel ou solução a 70%) nas salas de espera e estimular a
higiene das mãos após contato com secreções respiratórias.
- 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.
- Garantir a limpeza e desinfecção constante de objetos e superfícies,
principalmente as mais tocadas como maçanetas, interruptores de luz, corrimões,
botões dos elevadores, etc.
- Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como
canetas, pranchetas, cadeiras, telefones, etc.
-

Orientar

os

pacientes

a

adotar

as

medidas

de

higiene

respiratória/etiqueta da tosse:
i. se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo
flexionado ou lenço de papel;
ii. utilizar lenço de papel descartável para higiene nasal
(descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos);
iii. evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
iv. realizar a higiene das mãos com água e sabonete OU preparação
alcoólica a 70%.
- Manter os ambientes ventilados. Se possível, com as janelas abertas.
- Garantir a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos que
tenham sido utilizados na assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados de
infecção pelo novo coronavírus.
- Orientar os profissionais de saúde e de apoio a utilizarem
equipamentos de proteção individual (EPI) caso prestem assistência a menos de
1 metro dos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo
coronavírus.
- Orientar que pacientes/acompanhantes e profissionais de saúde e
apoio evitem tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas.
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- Orientar os profissionais de saúde quanto às medidas de precaução a
serem adotadas na prevenção da contaminação.
- Fornecer, para os pacientes sintomáticos, suprimentos para a higiene
das mãos e máscaras cirúrgicas nas entradas dos serviços de saúde, salas de
espera de pacientes, etc

Atenção: Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPI, fora da
área de assistência aos pacientes com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo
coronavírus. Os EPI devem ser imediatamente removidos após a saída do quarto,
enfermaria ou área de isolamento. Porém, caso o profissional de saúde saia de um
quarto, enfermaria ou área de isolamento para atendimento de outro paciente com
suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus, na mesma área/setor de
isolamento, logo em seguida, não há necessidade de trocar gorro (quando necessário
utilizar), óculos/protetor facial e máscara, somente avental e luvas, além de realizar a
higiene de mãos.
- Sempre que possível, equipamentos, produtos para saúde ou artigos
utilizados na assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo
coronavírus devem ser de uso exclusivo, como no caso de estetoscópios,
esfigmomanômetro e termômetros. Caso não seja possível, todos os produtos utilizados
nestes pacientes devem ser limpos e desinfetados ou esterilizados antes de serem
utilizados em outros pacientes.

7.1.3 Área de Isolamento de pacientes
A acomodação dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo
coronavírus deve ser realizada, preferencialmente, em um quarto privativo com porta
fechada e bem ventilado (janelas abertas).
No caso dos procedimentos que podem gerar aerossóis, esses devem ser
realizados, preferencialmente, em uma unidade de isolamento respiratório com pressão
negativa e filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance). Na ausência desse tipo
de unidade, deve-se colocar o paciente em um quarto com portas fechadas (e janelas
abertas) e restringir o número de profissionais durante estes procedimentos. Além
disso, deve-se orientar a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção respiratória
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(respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até
0,3µ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3) pelos profissionais de saúde.
Considerando a possibilidade do aumento do número de casos de pacientes
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus, se a unidade de saúde não
possuir quartos privativos disponíveis em número suficiente para o atendimento de
todos os casos, deve ser estabelecida a acomodação dos pacientes em coorte, ou seja,
separar em uma mesma enfermaria ou área os pacientes com infecção pelo novo
coronavírus. Essa coorte pode ser realizada em todas as unidades ou setores que forem
receber pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus.
É fundamental que seja mantida uma distância mínima de 1 metro entre os
leitos dos pacientes e deve haver uma preocupação de se restringir ao máximo o
número de acessos a essa área de coorte, inclusive visitantes, com o objetivo de se
conseguir um maior controle da movimentação de pessoas, evitando-se o tráfego
indesejado e o cruzamento desnecessário de pessoas e serviços.
Os profissionais de saúde que atuam na assistência direta aos pacientes
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus e profissionais de apoio
devem ser organizados para trabalharem somente na área de coorte, durante todo o
seu turno de trabalho, não devendo circular por outras áreas de assistência e nem
prestar assistência a outros pacientes.
Imediatamente antes da entrada no quarto, enfermaria ou área de coorte,
devem ser disponibilizadas:
- Condições para higiene das mãos: dispensador de preparação alcoólica a 70%
e lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel
toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual.
- EPI apropriado.
- Mobiliário para guarda e descarte de EPI.

7.2 PRECAUÇÕES CONTRA CONTAMINAÇÃO
7.2.1 Precauções padrão contra contaminação
As precauções padrão assumem que todas as pessoas estão
potencialmente infectadas ou colonizadas por um patógeno que pode ser
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transmitido no ambiente de assistência à saúde, portanto devem ser
implementadas em todos os atendimentos.

7.2.2 Precauções contra contaminação por contato

7.2.3 Precauções contra contaminação por gotículas
As gotículas tem tamanho maior que 5 µm e podem atingir a via
respiratória alta, ou seja, mucosa das fossas nasais e mucosa da cavidade bucal.
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7.2.4 Precauções contra contaminação por aerossóis
Aerossóis são partículas menores que as gotículas, que permanecem suspensas
no ar por longos períodos de tempo e, quando inaladas, podem penetrar mais
profundamente no trato respiratório. Alguns procedimentos realizados em pacientes
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), podem gerar
aerossóis, como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica não
invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas
de amostras nasotraqueais, broncoscopias, etc. Para esses casos, as precauções para
gotículas devem ser substituídas pelas Precauções para aerossóis.
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7.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Considerando as precauções indicadas para a assistência aos pacientes
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus, são indicados os seguintes
equipamentos de proteção individual (EPI):
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7.3.1 Máscara Cirúrgica
O número de partículas infecciosas necessárias para causar uma infecção
é frequentemente incerto ou desconhecido para patógenos respiratórios.
Além disso, muitas vezes há incerteza sobre a influência de fatores como
a duração da exposição e a natureza dos sintomas clínicos na probabilidade de
transmissão da infecção de pessoa para pessoa. Portanto, quando as máscaras
faciais devem ser usadas pelo profissional de saúde em uma área de atendimento
ao paciente, o controle da fonte (isto é, oferecer máscaras cirúrgicas para os
pacientes sintomáticos) e a manutenção da distância do paciente (mais de 1
metro) são particularmente importantes para reduzir o risco de transmissão.
Observação: Máscaras de tecido não são recomendadas em serviços de
saúde, sob qualquer circunstância.
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7.3.2 Máscara de proteção respiratória (Respirador Particulado N95/PFF2
ou equivalente)
Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de
aerossóis, em pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo
coronavírus, deve utilizar a máscara de proteção respiratória (respirador
particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3μ
(tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3).
Alguns procedimentos com risco de geração de aerossóis são: intubação
ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar,
ventilação manual antes da intubação, coletas de secreções nasotraqueais,
broncoscopias, etc.
É fundamental que a máscara de proteção respiratória (respirador
particulado - N95/PFF2 ou equivalente) esteja apropriadamente ajustada à face
do profissional.

7.3.2.a Situação de exceção
Devido a alta demanda por máscaras N95/PFF2 ou equivalente as
máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2 ou equivalente) poderão,
excepcionalmente, ser utilizadas por períodos maiores ou por um número
de vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde que sejam utilizadas
pelo mesmo profissional e que seja seguida, minimamente, a
recomendação:
i. Com objetivo de minimizar a contaminação da máscara
N95/PFF2 ou equivalente, o profissional de saúde deve utilizar um protetor
facial (face shield), pois este equipamento protegerá a máscara de contato
com as gotículas expelidas pelo paciente.

Atenção: As máscaras utilizadas por um período ou número de vezes maior que
o previsto pelo fabricante podem não cumprir os requisitos para os quais foram
certificados. Com o tempo, componentes como podem se degradar, o que pode afetar
a qualidade do ajuste e da vedação.
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O tempo de uso da máscara N95/PFF2 ou equivalente, em relação ao período
de filtração contínua do dispositivo, deve considerar as orientações do fabricante. O
número de reutilizações da máscara, pelo mesmo profissional, deve considerar as
rotinas orientadas pelas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do serviço
de saúde e constar no Protocolo de reutilização.

7.3.3 Luvas
As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas, no
contexto da epidemia da COVID-19, em qualquer contato com o paciente ou seu
entorno (precaução de contato).
Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica
asséptica, devem ser utilizadas luvas estéreis (de procedimento cirúrgico).

7.3.4 Óculos de Proteção ou protetor de face (Face Shield)
Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser utilizados quando
houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções
corporais, excreções, etc.
Devem ser exclusivos e pessoais, devendo imediatamente após o uso
sofrer limpeza e posterior desinfecção com álcool líquido a 70%, hipoclorito de
sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante ou pela CCIH do serviço.

7.3.5 Avental
O avental (gramatura mínima de 30g/m2) deve ser utilizado para evitar a
contaminação da pele e roupa do profissional.
A necessidade de avental impermeável (estrutura impermeável e
gramatura mínima de 50 g/m2) depende do quadro clínico do paciente (vômitos,
diarréia, hipersecreção orotraqueal, sangramento, etc). O capote ou avental deve
ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior.
Além disso, deve ser confeccionado de material de boa qualidade,
atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de
partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (Teste de
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Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE), além de permitir a execução de
atividades com conforto.

7.3.6 Gorro
O gorro tem a finalidade de proteção dos cabelos e cabeça dos
profissionais em procedimentos que podem gerar aerossóis.
Deve ser de material descartável e removido após o uso. Seu descarte
deve ser como resíduo infectante.

8. O CORONAVÍRUS (Sars-CoV-2)
Por se tratar de uma doença “nova”, o Coronavírus não aparece entre as
doenças citadas na Cartilha de Proteção Respiratória para Agentes de Saúde, e nem está
classificado na NR-32.

8.1 FORMAS DE TRANSMISSÃO
Com relação à sua forma de transmissão, em um estudo publicado na
revista Journal of the American Journal Association (JAMA) por Bourouiba L,
experimentos científicos detectaram a presença de aerossóis contendo o material
genético do coronavírus em hospitais e diversos outros ambientes. Isso sugere
uma possibilidade de que o coronavírus é transmitido também dessa forma.
O

reconhecido

jornal

The

New

York

Times

publicou

uma matéria discutindo a transmissão por aerossóis e mencionou o recente
reconhecimento desse meio de transmissão pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) e como ele pode ser importante. Dentre os diversos estudos citados na
matéria, um deles, publicado na revista The Lancet por Fennelly KP, reforça a
importância dos meios de prevenção, como o uso de máscaras, para impedir tanto
a disseminação quanto a contaminação por aerossóis contendo o vírus.
Logo, o mais prudente é considerar o Coronavírus como sendo uma doença
de transmissão por gotículas e por aerossóis.

8.2 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
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No Anexo I da NR 32 encontra-se a classificação dos agentes biológicos de
acordo com o grau de risco. Por se tratar de um vírus novo, o Coronavírus (SARSCoV-2) ainda não está classificado, porém devido as suas características é possível
classifica-lo como agente com classe de risco 4.
“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.”

9. VERIFICAÇÕES IN LOCO
O procedimento de perícia limitou-se a verificar a adequação dos EPIs e das
medidas de proteção coletiva dentro das unidades de saúde. Por não ser possível que a
perícia ocorresse sem a presença de assistentes técnicos, foi necessário utilizar alguns
recursos para garantir que as situações encontradas refletissem a realidade de trabalho.
Com relação à veracidade do cenário encontrado, alguns fatos merecem
destaque:
1.

Em todas as unidades de saúde a informação recebida foi de que

todos profissionais de saúde receberam e foram orientados/treinados quanto ao
uso da proteção facial do tipo Face Shield. A informação foi de que todos
receberam um protetor definitivo de uso individual e pessoal, e que cada
profissional se responsabiliza pela limpeza dos mesmos.
Porém, verificou-se que em todas as unidades de saúde visitadas, havia
um número excessivo de profissionais utilizando um protetor descartável. Esse
modelo descartável não está entre os citados como fornecidos aos trabalhadores
e, inclusive, em uma das unidades recebi a informação de que seu uso foi
descontinuado devido ao fato de não ser possível a correta higienização do
mesmo.
Tal observação leva a concluir que:
i.

Hipótese 1: nem todos os profissionais receberam o Face
Shield. Porém, como era de conhecimento geral que
haveria a perícia entre os dias 13.04 a 15.04, foram
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orientados a utilizar durante a semana de perícias para
simular uma realidade inexistente.
ii.

Hipótese 2: Alguns profissionais receberam o Face Shield
descartável, que por óbvio deve ser descartado após
cada dia de trabalho ou se ocorrer contaminação. Porém,
estão sendo obrigados a limpar os mesmos e reutilizar,
colocando em risco sua saúde e a saúde da coletividade.

iii.

Hipótese 3: Os profissionais não foram corretamente
treinados e orientados sobre a importância do uso dos
Equipamentos de Proteção, motivo pelo qual não estão
utilizando corretamente. Ou não estão cientes da
gravidade do risco a que estão expostos ou não sabem a
correta maneira de prevenção de contaminação.

2.

Nas unidades de saúde, os livros de ocorrência apresentam

poucos registros. Aparentemente existe mais de um tipo de livro de registro de
ocorrência nas unidades de saúde, mas não tive acesso a eles. Dois casos sobre os
livros merecem ser citados:
a. Em uma das unidades vistoriadas, ao questionar sobre o livro de
registro de ocorrência recebi a informação de que o mesmo não
estava disponível, pois ficou dentro da sala da responsável pela
unidade. Esse comentário veio acompanhado do seguinte “ela estava
esperando por vocês, mas como não chegaram até as 18h ela foi
embora e deixou o livro na sala dela, pois imaginou que não viriam
mais.”
b. Em outra unidade, o registro de passagem de plantão tem a seguinte
anotação “ver livro de ocorrência”. Pedi insistentemente pelo livro de
ocorrência, mas foi afirmado que esse livro não existia. Ao questionar,
então, sobre o motivo de tal anotação na passagem de plantão a
resposta foi vaga, inconclusiva. Apesar da insistência, não tive acesso
a esse livro mencionado na passagem de plantão e nem recebi alguma
explicação coerente sobre o motivo de tal anotação.
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3.

Em todas as unidades de saúde visitadas nos segundo e terceiro

dias, foi possível perceber logo na entrada diversos profissionais circulando sem
Face Shield ou utilizando máscara de pano. Após me identificar como perita,
procedimento necessário para ter acesso às áreas restritas das unidades, os
mesmos profissionais apareceram utilizando máscaras cirúrgicas, Face Shield e
touca.

4.

No primeiro dia da perícia, a quantidade elevada de pessoas que

acompanharam a perícia além dos assistentes técnicos, atrapalharam o bom
desenvolvimento da mesma, impedindo que essa fosse realizada com discrição e
isenção. Ao chegar na unidade de saúde, os representantes do Município já
chegaram pedindo pela autoridade sanitária e pelo responsável pela Unidade, fato
que impediu meu livre trânsito e direcionou a vistoria a somente o que os
responsáveis queriam que eu visse. Além disso, tal comportamento impediu que
eu conversasse a sós com alguns funcionários, que obviamente se sentiram
constrangidos em falar a verdade. Por tal motivo, no segundo dia solicitei que
participassem apenas um assistente técnico de cada parte.
5.

Em uma das unidades vistoriadas, em menos de 5 minutos que

havíamos chegado apareceram algumas pessoas que me abordaram e se
identificaram como sendo da regional, e alegaram que estavam ali para
acompanhar a perícia. Tal fato causou estranheza, pois o local de perícia havia sido
informado apenas no ponto de encontro. Tal ocorrência trouxe dúvidas quanto a
veracidade do que foi encontrado na Unidade de Saúde. A fim de encontrar uma
situação verídica, estendi um pouco a última perícia e efetuei uma visita numa
Unidade de Saúde após às 17:30h. Nessa unidade foi possível circular livremente,
entrevistar funcionários e constatar a realidade.

9.1 EPIs UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
Todas as unidades de saúde seguem a mesma orientação quanto ao uso dos
EPIs, conforme imagem abaixo:
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9.2 FORNECIMENTO DE EPIs
Em todas as unidades, foi possível verificar que o fornecimento de EPIs segue o
mesmo padrão. Os funcionários chegam ao local de trabalho e se dirigem ao
almoxarifado. Lá recebem um “kit’ de trabalho. Esse kit é composto de:
Funcionários que não estão no eixo Covid: Duas máscaras cirúrgicas por dia,
para um turno de 6h.
Funcionários do eixo Covid: uma máscara N95 a cada duas semanas, uma touca
descartável e um avental descartável por dia.

9.3 ANÁLISE DA QUALIDADE DOS EPIs FORNECIDOS
9.3.1 Máscaras faciais
As máscaras faciais PFF2/N95 são de boa qualidade e certificadas pelo
Inmetro. As máscaras cirúrgicas são de boa qualidade, porém não possuem o clipe
nasal requerido, não sendo ideais para proteção contra a Covid-19.
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9.3.2 Avental
Foram encontrados 2 modelos de Avental nas unidades. Detectou-se que
nas UPAs os jalecos fornecidos são de boa qualidade e gramatura dentro da
norma. Já os aventais fornecidos nas UBS são mais simples, apresentam qualidade
inferior e não possuem a gramatura correta.

Avental fornecido nas UBS

Avental fornecido nas UPAs

10. VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS
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Na verificação in loco, verificou-se o descumprimento de algumas medidas de
proteção. São elas:
10.1 Triagem
Em algumas UBS, verificou-se que a medição de temperatura dos
pacientes durante a triagem é realizada por termômetro digital (com contato), e
não por termômetro Infravermelho (sem contato).
Além disso, nas unidades de saúde existem cartazes, e não pessoas,
orientando para onde devem se dirigir os pacientes com suspeita de Covid e para
onde devem se dirigir os demais pacientes. Tal medida (cartazes) só seria eficaz se
a totalidade dos pacientes fosse alfabetizada. Como isso não é uma realidade, tal
medida se torna falha na triagem.
Não é realizado o questionário para verificação de contato ou suspeita de
Covid em nenhum equipamento de saúde, deixando tal decisão a critério pessoal
do doente. Isso faz com que doentes de Covid acessem a Ala não Covid, e doentes
sem Covid acessem a Ala Covid para obter informações e orientações.

10.2 Fornecimento de máscara cirúrgica para pacientes suspeitos/
confirmados
Em nenhum equipamento de saúde é fornecida a máscara cirúrgica para
os pacientes suspeitos, tampouco aos pacientes confirmados. Foram vistos
diversos pacientes confirmados usando máscaras de pano e alguns pacientes
confirmados sem nenhuma máscara.
Em uma das unidades, foi possível acompanhar uma paciente confirmada
sendo levada para realizar exames de imagem utilizando apenas uma máscara de
pano.

10.3 EPIs FORNECIDOS AOS TRABALHADORES
Os profissionais de saúde recebem apenas duas máscaras cirúrgicas para
um período de 6 horas de trabalho. Caso um profissional tenha sua máscara
danificada, não existe imediata reposição nem das máscaras cirúrgicas, nem das
máscaras N95/PFF2.
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Se um profissional da área exclusiva Covid tiver sua máscara danificada,
ele não tem fácil acesso a outra máscara. E, pior ainda, se o dano ocorrer no turno
da noite – quando o almoxarifado fica fechado- a reposição tanto de máscaras
quanto de aventais torna-se impossível, obrigando o profissional a trabalhar sem
proteção.
Com relação aos “pijamas cirúrgicos”, acompanhei uma troca de turno, e
verifiquei diversos profissionais indo para suas residências utilizando sua
vestimenta de trabalho. O “pijama cirúrgico”, de acordo com a NR 32, é de
fornecimento e limpeza obrigatórios pelo empregador. Porém, nas UPAs foi
possível verificar que muitos profissionais trabalham usando seus próprios
pijamas. Ao fim do dia, saem da área exclusiva Covid vestindo a mesma roupa que
trabalharam, circulam pelas demais dependências da Unidade contaminados e
levam o vírus para fora das unidades de saúde.
No tocante aos gorros, verificou-se que uma grande parte, se não a
maioria, dos funcionários da ala Covid utilizam gorros de tecido, e não gorros
descartáveis. Ao serem questionados, alguns deles afirmaram que utilizam os
gorros de tecido por acharem mais bonito que os descartáveis. Afirmaram não
haver falta de gorros, mas que não os utilizam por opção própria.
É comprovado que tais equipamentos, quando de tecido, não possuem
eficácia na proteção contra o vírus, além de levarem o vírus para as outras áreas
das unidades e para fora das mesmas, causando contaminação comunitária.
A responsabilidade de treinamento/orientação para uso dos EPIs corretos
é do empregador, que não pode permitir que o trabalho se inicie em desacordo
com as normas.

10.4 Uso dos Aventais
Apesar de os responsáveis pelas unidades afirmarem que os aventais são
de uso único, foi possível perceber que os aventais estão sendo reutilizados. Em
diversos locais foi possível verificar aventais pendurados, aventais com nome do
profissional escrito, etc. Inclusive, após o fim da jornada de trabalho verificou-se
uma grande quantidade de aventais pendurados nos ganchos, todos com nome, e
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quase nenhum avental descartado nas lixeiras, indicando que serão reutilizados
no dia seguinte de trabalho.

10.5 Estoque de EPIs
A informação é de que o fornecimento de EPIs para as unidades de saúde
é mensal, e de que não ocorre a falta de equipamentos. Porém, em uma das
unidades o estoque de álcool gel – se corretamente utilizado, claramente não
atenderia à demanda do restante do mês. Em outras unidades verificou-se que a
quantidade de máscaras N95 fornecida aos trabalhadores é de 2 ou menos por
mês, ficando claro que a reposição não está ocorrendo e nem a verificação e
substituição das máscaras danificadas.

10.6 Uso de Máscara PFF2/ N95 apenas na ala Covid
Apesar de constar nos protocolos que a máscara PFF2/N95 deve ser
utilizada somente nas áreas Covid, tal orientação não está correta. Na atual fase
de contaminação e com a diversidade de sintomas encontrados, não é possível se
afirmar com certeza que não existe nenhum usuário contaminada com Covid19 na
área geral das Unidades de Saúde.
Em tais áreas, verificou-se aglomerações tanto nas enfermarias quanto
nas salas de espera. Como não é possível evitar tais aglomerações e dado o cenário
que estamos vivendo, não é aceitável que os funcionários da Ala Geral atuem sem
a proteção específica Covid, tampouco é aceitável doentes utilizando máscara de
pano. Devido ao grau de contaminação atual e a dificuldade em se ter total
controle de infectados, é fundamental que sejam aplicados os protocolos de
segurança da Ala Covid para todas as áreas das unidades de saúde,
indistintamente.

10.7 Fornecimento de EPI aos funcionários terceirizados
Os funcionários terceirizados que realizam a limpeza e a fazem a entrega
da alimentação nas áreas Covid, por não serem funcionários do Município, não
recebem o mesmo EPI que os funcionários. Diversos terceirizados foram vistos
circulando pela área covid, nenhum deles utilizava a PFF2/N95, nem o avental, o

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6J3 FVPPT 8W78Z XHZ3Y

PROJUDI - Processo: 0008254-04.2020.8.16.0013 - Ref. mov. 264.3 - Assinado digitalmente por Francelisa Rebesco Antunes:03013186976
26/04/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE LAUDO PERICIAL. Arq: Laudo Pericial

gorro e as luvas. Utilizavam apenas a máscara cirúrgica e, alguns deles – mas não
todos- o protetor facial.
Além disso, os funcionários da Copa foram vistos preparando o alimento
dos doentes sem máscara.

10.8 ITENS EM DESACORDO COM A NR-6
NR 6

REALIDADE ENCONTRADA

É de responsabilidade do empregador adquirir os

Em alguns casos, verificou-se que os EPIs

EPIs adequados ao risco de cada atividade, bem

adquiridos não são adequados, como é o caso da

como exigir o seu uso.

máscara cirúrgica e do avental das UBS.
Em outros casos, como nos gorros, o empregador
não está exigindo o uso do EPI adequado.

É o empregador que deve orientar e treinar os

Os funcionários não estão sendo corretamente

trabalhadores sobre o uso, guarda e conservação

orientados e treinados, pois desconhecem a

adequados

ineficácia dos gorros de pano e armazenam
aventais de forma errada

Caso sejam danificados ou extraviados, é de

A falta de máscaras disponíveis em local de fácil

responsabilidade

do

empregado

fazer

a

acesso aos funcionários da Ala Covid torna

comunicação

do

empregador

fazer

a

impossível a substituição imediata dos mesmos.

e

substituição imediata.

Além disso, os estoques disponíveis mostram-se
insuficientes para atender uma alta demanda.

10.9 ITENS EM DESACORDO COM A NR-32
NR 32

REALIDADE ENCONTRADA

Todos os trabalhadores com possibilidade de

Foram

encontrados

diversos

funcionários

exposição a agentes biológicos devem utilizar

vestindo seus próprios “pijamas cirúrgicos”.

vestimenta de trabalho adequada e em condições

Alguns deles usam seus gorros, que além de tudo

de conforto, devendo ser fornecidas sem ônus

não conferem proteção contra a Covid 19 e não

para o empregado.

são descartáveis.
Com relação ao conforto, alguns funcionários
afirmaram não utilizar o face shield por ser
desconfortável e causar cefaléia após longos
períodos de uso. Testei um deles e senti extremo
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desconforto, sendo fundamental a substituição
por um modelo mais confortável.
Os trabalhadores não poderão deixar o local de

Na troca de turno foi possível verificar diversos

trabalho com os equipamentos de proteção

profissionais indo embora vestindo seus próprios

individual nem com as vestimentas utilizadas em

“pijamas cirúrgicos” ou seus gorros de tecido.

suas atividades laborais. A higienização das

Nenhum deles foi descartado nem higienizado. A

vestimentas

maioria das unidades possui um local próprio para

é

de

responsabilidade

do

empregador, que deverá providenciar locais

descarte de aventais, mas vários são reutilizados

apropriados para fornecimento de vestimentas
limpas e para deposição das usadas.
Os

Equipamentos

Individual,

A falta de máscaras disponíveis em local de fácil

descartáveis ou não, deverão estar à disposição

acesso aos funcionários da Ala Covid torna

em número suficiente nos postos de trabalho, de

impossível a substituição imediata dos mesmos.

forma

Além disso, os estoques disponíveis mostram-se

que

seja

de

Proteção

garantido

o

imediato

fornecimento ou reposição.

insuficientes para atender uma alta demanda.

Cabe ao empregador vedar a utilização das pias de

Vários

trabalho para fins diversos dos previstos e o uso

trabalhar, inclusive na área Covid.

funcionários

utilizam

adornos

para

de adornos.
O empregador deverá vedar o consumo de

Vários funcionários armazenam garrafas de água

alimentos e bebidas nos postos de trabalho bem

dentro da área covid, inclusive onde ocorrem

como a guarda de alimentos em locais não

entubações.

destinados para este fim.
É vedado o uso de calçados abertos.

Alguns funcionários estavam trabalhando com
sandálias abertas

10.10 ITENS EM DESACORDO COM A DA CARTILHA DE PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS PARA AGENTES DE SAÚDE
CARTILHA

REALIDADE ENCONTRADA

Para doenças respiratórias transmitidas por

Os pacientes não recebem a máscara cirúrgica ao

gotículas, se a proximidade com o paciente for

chegar na Unidade de Saúde. Permanecem

igual ou inferior a um metro deve ser utilizada, no

utilizando a máscara de pano.

mínimo, a máscara cirúrgica. A recomendação é
que a máscara cirúrgica seja utilizada sempre que
se entrar em contato com o paciente.
CONTAMINAÇÃO POR GOTÍCULAS: Internação do

As internações são em quarto coletivo. A distância

paciente em quarto privativo ou, caso não seja

entre leitos é inferior à 1m
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possível, em quarto de pacientes com infecção
pelo mesmo microrganismo. Distância mínima
entre os leitos deve ser de um metro.
CONTAMINAÇÃO

POR

GOTÍCULAS:

Quando

Não foi verificado nenhum paciente que recebeu

necessário e indispensável o transporte do

a máscara cirúrgica em substituição às máscaras

paciente, utilizar a máscara cirúrgica no paciente.

de pano. Muitos pacientes ficam sem máscara
durante a internação e o transporte.

CONTAMINAÇÃO POR AEROSSÓIS: deve ser

A coleta nasofaríngea é um procedimento de alto

utilizado equipamento de proteção respiratória

risco, com dispersão de aerossóis. Essas coletas

PFF2 durante todo o período que o Trabalhador

são realizadas em salas pequenas e mal

de Saúde estiver em contato com o paciente.

ventiladas, e o profissional de saúde recebe
apenas a máscara cirúrgica com o Face Shield. É
importante ressaltar que após essas coletas,
geralmente
profissionais

os

pacientes

não

estão

espirram

e

os

adequadamente

protegidos.
CONTAMINAÇÃO POR AEROSSÓIS:

Nenhuma unidade possui quarto com pressão

Internação do paciente em quarto privativo com

negativa nem quartos individuais. Os quartos são

pressão negativa; filtragem do ar com filtros de

coletivos e as portas mantidas abertas. A distância

alta eficiência; seis a doze trocas de ar por hora,

entre leitos é inferior à 1m.

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
CONTAMINAÇÃO

POR

AEROSSÓIS:

Quando

Não foi verificado nenhum paciente que recebeu

necessário e indispensável o transporte do

a máscara cirúrgica em substituição às máscaras

paciente, utilizar a máscara cirúrgica no paciente

de pano. Muitos pacientes ficam sem máscara

e PFF2 no profissional de saúde.

durante a internação e o transporte.

A PFF2 pode ser reutilizada pelo mesmo usuário

A PFF2 é reutilizada por 15 dias após o primeiro

enquanto permanecer em boas condições de uso

uso. De acordo com o próprio fabricante, em caso

(vedação aceitável e tirantes elásticos íntegros) e

de patologias transmitidas por contato é

não estiver suja ou contaminada por fluidos

recomendado o descarto imediato do produto.

corpóreos. Porém, o manuseio inadequado pode
transportar patógenos da superfície externa do
filtro para a parte interna, reduzindo a vida útil da
PFF. Logo, para patologias transmitidas também
por contato, não é recomendado o reuso da PFF.
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Para proteção contra inalação de agentes

Foram encontrados muitos profissionais sem

biológicos transmitidos por aerossóis e contra

ambas as proteções, principalmente na área de

projeção de fluidos corpóreos e sangue deve-se

Covid e na coleta de amostras nasofaríngeas.

utilizar a proteção para ambos os riscos: EPR
adequado ao agente biológico e anteparo do tipo
protetor facial ou óculos de segurança.
O Programa de Proteção Respiratória (PPR) dos

Trabalhadores não foram orientados quanto a

Serviços de Saúde deve proibir a utilização de EPR

necessidade

por usuário de barba e bigode.

barba/bigode/costeletas.

Todo EPI causa algum nível de desconforto. No

Alguns trabalhadores afirmaram não utilizar o

entanto, após um período inicial de adaptação,

protetor facial por ser desconfortável e causar

este não deve provocar desconforto excessivo. Se

cefaléia após longos períodos de uso. Testei um

o desconforto for intolerável, deverão ser

deles e senti extremo desconforto, sendo

consultados

fundamental a substituição por um modelo mais

para

a

disponibilização

de

alternativas, a CCIH e/ou o SESMT e/ou o setor

de

não

utilizarem

confortável.

responsável.

10.11 ITENS EM DESACORDO COM A NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº
04/2020
NOTA TÉCNICA GVIMS/ GGTES/ ANVISA

REALIDADE ENCONTRADA

Nº 04/2020
Na chegada ao serviço de saúde todos os

Na maioria das unidades de saúde o questionário

pacientes

não é realizado

e

acompanhantes

devem

ser

questionados se estão com sintomas de infecção
respiratória (tosse, coriza, dificuldade para
respirar).
Caso positivo, devem ser tomadas ações

Não são fornecidas máscaras cirúrgicas aos

preventivas apropriadas, como o uso da máscara

pacientes

cirúrgica pelo paciente a partir da entrada na
unidade.
No procedimento de triagem, deve-se garantir

Na maioria das unidades de saúde o questionário

que que todos os pacientes sejam questionados

não é realizado

sobre a presença de sintomas de uma infecção
respiratória ou contato com possíveis pacientes
com coronavírus (SARS-CoV-2).
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Os casos suspeitos devem ser atendidos em local

Não são fornecidos lenços descartáveis

separado e bem ventilado, que permita que os
pacientes

sintomáticos

em

espera

fiquem

afastados e com fácil acesso a suprimentos de
higiene respiratória e higiene das mãos, que são
lenço descartável para higiene nasal, lixeira por
acionamento por pedal.
Nos casos confirmados a utilização de máscara

As unidades não fornecem máscara cirúrgica nem

cirúrgica é obrigatória durante toda a sua

lenços descartáveis aos pacientes.

permanência na unidade. Além disso, a unidade
deve prover lenço descartável para higiene nasal
na sala de espera, lixeira com acionamento por
pedal para o descarte de lenços de papel e álcool
gel 70%.
Garantir a limpeza e desinfecção constante de

Essa limpeza e desinfecção constante não é

objetos e superfícies, principalmente as mais

realizada. Durante as vistorias, não se viu em

tocadas como maçanetas, interruptores de luz,

nenhuma unidade.

corrimões, botões dos elevadores, etc.
Orientar os pacientes a adotar as medidas de

Essas orientações não são fornecidas

higiene respiratória/etiqueta da tosse
Atenção: Não se deve circular pelo serviço de
saúde utilizando os EPI, fora da área de assistência

Alguns

profissionais

vão

embora

com

as

vestimentas utilizadas.

aos pacientes com suspeita ou confirmação de
infecção pelo novo coronavírus. Os EPI devem ser
imediatamente removidos após a saída do quarto,
enfermaria ou área de isolamento.
Porém, caso o profissional de saúde

Os aventais não são trocados

saia de um quarto, enfermaria ou área de
isolamento para atendimento de outro paciente
com suspeita ou confirmação de infecção pelo
novo coronavírus, na mesma área/setor de
isolamento, logo em seguida, não há necessidade
de trocar gorro, óculos/protetor facial e máscara,
somente avental e luvas, além de realizar a
higiene de mãos.
No caso dos procedimentos que podem gerar

As unidades não possuem unidades com pressão

aerossóis,

negativa. Os quartos são mantidos com as portas

esses

preferencialmente,

devem
em

ser

uma

realizados,
unidade

de

abertas
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isolamento respiratório com pressão negativa e
filtro HEPA. Na ausência desse tipo de unidade,
deve-se colocar o paciente em um quarto com
portas fechadas e janelas abertas
A unidade de saúde que não possuir quartos

O distanciamento mínimo de 1m entre leitos não

privativos disponíveis em número suficiente para

está sendo respeitado

o atendimento de todos os casos, deve alojar
pacientes em coorte. É fundamental que seja
mantida uma distância mínima de 1 metro entre
os leitos dos pacientes
Medidas de precaução padrão nas unidades de

Na área geral os trabalhadores utilizam jalecos,

saúde: higienização das mãos, avental e luvas,

mas não aventais.

óculos e máscara, caixa de descarte de perfuro
cortantes
Precaução na contaminação por gotículas para

Nenhum paciente recebe a máscara cirúrgica

pacientes gerais: higienização das mãos, máscara
cirúrgica para o paciente e para profissional de
saúde
Precaução na contaminação por gotículas para

Os

profissionais

que

coletam

amostras

pacientes suspeitos ou confirmados: higienização

nasofaríngeas não utilizam máscara PFF2 nem

das mãos, máscara cirúrgica para procedimentos

gorros.

sem aerossóis e PFF2 para procedimentos com
aerossóis,

avental,

luvas,

gorro

(em

procedimentos que geram aerossóis)
Profissionais de limpeza ambiental:

Os profissionais de limpeza ambiental recebem

higiene das mãos, gorro, óculos ou protetor facial,

apenas máscaras cirúrgicas e botas de cano longo.

máscara cirúrgica, avental, luvas de borracha com
cano longo, botas com cano longo
Devido a alta demanda por máscaras N95/PFF2

As máscaras estão sendo reutilizadas por 15 dias,

ou

independentemente do uso do protetor facial. Tal

equivalente as

máscaras

de proteção

respiratória (N95/PFF2 ou equivalente) poderão,
excepcionalmente, ser utilizadas por períodos
maiores ou por um número de vezes maior que o
previsto pelo fabricante, desde que sejam
utilizadas pelo mesmo profissional e com o uso
concomitante do protetor facial, que evita
contaminação da máscara.

informação nem foi fornecida aos trabalhadores.
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O capote ou avental (gramatura mínima de

O avental utilizado nas UPAs está de acordo com

30g/m2) deve ser utilizado para evitar a

o normativo. Porém o avental utilizado nas UBSs

contaminação da pele e roupa do profissional.

não possui a gramatura recomendada.

O capote ou avental deve ser de mangas longas,
punho de malha ou elástico e abertura posterior.
O gorro tem a finalidade de proteção dos cabelos

Muitos profissionais utilizam gorro de pano. Esses

e cabeça dos profissionais em procedimentos que

não são descartáveis nem removidos após o uso.

podem gerar aerossóis. Deve ser de material
descartável e removido após o uso. Seu descarte
deve ser como resíduo infectante.

11. CONCLUSÃO
Os fatos observados e relatados no presente laudo pericial, em decorrência
de perícia realizada, permitem concluir que o fornecimento de EPIs e as medidas de
prevenção de contaminação estão em desacordo com o normativo vigente.

Curitiba, 26 de abril de 2021
Francelisa Rebesco Antunes
CAU 184828-3
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