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Apresentação

Estamos em dezembro de 2020, a Covid-19 no Brasil avança rapidamente
novamente em vários estados. Chegamos a mais de 7 milhões de casos
confirmados e mais de 180 mil mortes. 

De um lado, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais de
referências estão lotados e, de outro, as ruas, bares, lojas e shoppings
igualmente lotados. 

As UTIs, os respiradores, os medicamentos não cuidam sozinhos das pessoas
que se contaminam e adoecem. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), as UPAs,
os hospitais contam com os trabalhadores de saúde, que dedicam suas horas,
se expõem ao risco de adoecer - o que é inerente ao seu trabalho - e acabam
morrendo.

Desde o início da pandemia, presenciamos inúmeras crises. Faltaram
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), os protocolos clínicos mudaram
bastante e as evidências científicas surgiam a todo momento.

Não tem sido nada fácil ser trabalhador e trabalhadora da saúde nesse período
e certamente todos e todas merecem nosso reconhecimento. Como ajudá-los?
Enquanto não estivermos vacinados e imunes ao vírus, use máscara, lave as
mãos sempre e mantenha o distanciamento físico. 

O boletim especial do Projeto Safety é dedicado à vocês que cuidam das
pessoas! Vivas as trabalhadoras e trabalhadores da saúde!

Londrina, 22 de dezembro de 2020

Marselle Nobre de Carvalho
Coordenação do Projeto Safety
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DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS SANITÁRIAS A SEREM ADOTADAS
EM PONTOS DE ENTRADA, FRENTE AOS CASOS DO NOVO
CORONAVÍRUS (2019-NCOV);

LINHA DO TEMPO
22/01/2020 – NOTA TÉCNICA

2/2020/SEI/GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA 

MEDIDAS SANITÁRIAS A SEREM ADOTADAS EM PONTOS DE
ENTRADA, FRENTE AOS CASOS DO NOVO CORONAVÍRUS
(NCOV), COM ORIENTAÇÕES PARA AS EQUIPES QUANTO A
DETECÇÃO DE CASOS SUSPEITOS E UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), NOTIFICAÇÃO
IMEDIATA DE CASOS SUSPEITOS, INTENSIFICAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO NOS
TERMINAIS CONFORME PROTOCOLOS;

31/01/2020 – ANVISA DIVULGA
NO PORTAL DA NOTA TÉCNICA 04/2020

- GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA:

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);

01/02/2020 – ANVISA DIVULGAÇÃO NO
PORTAL DA NOTA TÉCNICA 8/2020 -

GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA

03/02/2020 – ANVISA PUBLICA, NO BOLETIM DE
SERVIÇO, DA PORTARIA ANVISA N° 91/2020

AUTORIZA A ADOÇÃO DO REGIME DE TURNO ININTERRUPTO
DE PLANTÃO DE 24 POR 72 HORAS, NA FORMA DO § 1º DO
ART. 15 DA PORTARIA Nº 1.762, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019,
PARA INTENSIFICAÇÃO DE AÇÃO E RESPOSTA NO ÂMBITO DA
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO NOVO
CORONAVÍRUS (NCOV);
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LINHA DO TEMPO
05/02/2020 – MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS)

PUBLICA O PROTOCOLO DE TRATAMENTO DO
NOVO CORONAVÍRUS (2019-NCOV), 

COM O OBJETIVO DE ORIENTAR A REDE DE SERVIÇOS DE
ATENÇÃO À SAÚDE DO SUS PARA A IDENTIFICAÇÃO,
NOTIFICAÇÃO E MANEJO DE CASOS SUSPEITOS DE INFECÇÃO
PELO NOVO CORONAVÍRUS;

03/2020 – MS PUBLICA O PROTOCOLO DE
MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - VERSAO 6

COM ATUALIZAÇÕES REFERENTE AOS PROTOCOLOS PARA
MANEJO CLÍNICO DE CASOS SUSPEITOS DO NOVO
CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
(APS);

03/2020 – MS PUBLICA UM MANUAL COM
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA
ADEQUAÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FRENTE  ATUAL
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA REFERENTE AO

COVID-19;

19/03/2020 – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
SAÚDE PUBLICA ORIENTAÇÕES PROVISÓRIAS
PARA O USO RACIONAL DE EQUIPAMENTO DE

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA DOENÇA
CORONAVÍRUS (COVID-19);

19/03/2020- MS PUBLICA A NOTA INFORMATIVA
Nº 1/2020-SCTIE/GAB/SCTIE/MS QUE DISPÕE

SOBRE A REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE
TRABALHO NAS FARMÁCIAS E DISPENSAÇÃO DE

MEDICAMENTOS
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DISPÕE, DE FORMA EXTRAORDINÁRIA E TEMPORÁRIA, SOBRE
OS REQUISITOS PARA A FABRICAÇÃO, IMPORTAÇÃO E
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IDENTIFICADOS COMO
PRIORITÁRIOS PARA USO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, EM
VIRTUDE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
INTERNACIONAL RELACIONADA AO SARS-COV-2;

LINHA DO TEMPO
21/03/2020 – OMS PUBLICA ORIENTAÇÕES

PROVISÓRIAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE
INFECÇÕES EM INSTALAÇÕES DE CUIDADOS DE

LONGA PERMANÊNCIA NO CONTEXTO DO COVID-
19;

ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO E O CONTROLE DE
INFECÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) EM
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI);

21/03/2020 – ANVISA DIVULGA A NOTA TÉCNICA
05/2020 - GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA

23/03/2020 – MS/ANVISA PUBLICA NO DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO A  RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
COLEGIADA - RDC NO 356, DE 23 DE MARÇO DE

2020

24/03/2020 – MS DIVULGA NOTA INFORMATIVA
NO 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS

QUE ESTABELECEM MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E
REDUÇÃO DE RISCOS DE TRANSMISSÃO PARA O
ENFRENTAMENTO DA COVID-19, FIXAM A UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS);
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LINHA DO TEMPO
27/03/2020 – ANVISA PUBLICA, NO

BOLETIM DE SERVIÇO, DA PORTARIA 325/2020,

QUE ESTABELECE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, NO
ÂMBITO DA ANVISA

 E, DIVULGA NO PORTAL DA NOTA TÉCNICA 34/2020 -
COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA: RECOMENDAÇÕES E ALERTAS
SOBRE PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO EM LOCAIS
PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19;

27/03/2020 – MS PUBLICA A NOTA
INFORMATIVA Nº 8/2020-CGARB

DEIDT/SVS/MS RECOMENDAÇÕES AOS
AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE)

PARA ADEQUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA
E CONTROLE DE ZOONOSES FRENTE À ATUAL
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA REFERENTE AO

CORONAVÍRUS (COVID-19);

30/03/2020 – ANVISA DIVULGA O
PROTOCOLO – DETECÇÃO E ATENDIMENTO

DE CASOS SUSPEITOS DA COVID-19 EM
PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS;

06/04/2020 – OMS PUBLICA ORIENTAÇÕES
PROVISÓRIAS SOBRE O USO DE MÁSCARAS

NO CONTEXTO DA COVID-19 E, SOBRE O
USO RACIONAL  DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) FRENTE A

COVID-19 E OUTROS ASPECTOS EM
SITUAÇÕES DE ESCASSEZ GRAVES;
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LINHA DO TEMPO
08/04/2020 - PUBLICAÇÃO DA NOTA TÉCNICA

01/2020 - CSIPS/GGTES/DIRE1/ANVISA

COM ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO E O CONTROLE DE
INFECÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) EM
INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO, 

E DIVULGAÇÃO NO PORTAL DA NOTA TÉCNICA 21/2020 -
CGSH/DAET/SAES/MS: COLETA E TRANSFUSÃO DE PLASMA DE
CONVALESCENTES PARA USO EXPERIMENTAL NO
TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19;;

09/04/2020 – ANVISA DIVULGA  NOTA TÉCNICA
69/2020 - GRECS/GGTES/DIRE1/ANVISA

20/04/2020 – MS PUBLICA A NOTA TÉCNICA
Nº9/2020 -CGAHD/DAHU/SAES/MS

RECOMENDAÇÕES DA COORDENAÇÃO-GERAL
DE ATENÇÃO HOSPITALAR E DOMICILIAR EM

RELAÇÃO À ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) – PROGRAMA

MELHOR EM CASA NA PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS (COVID-19);

CONTENDO ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE OS HOSPITAIS DE
CAMPANHAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
EM SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19;

16/04/2020 – MS DIVULGA AS
“RECOMENDAÇÕES DE PROTEÇÃO AOS

TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO
ATENDIMENTO DE COVID-19 E OUTRAS

SÍNDROMES GRIPAIS”
COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO E
CONDUÇÃO OPORTUNA E QUALIFICADAS DOS CASOS DE
COVID 19, EVITANDO A PROPAGAÇÃO DO NOVO
CORONAVÍRUS (SARS-COV-2), POR MEIO DA ADOÇÃO DE
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE VOLTADAS A TODOS
OS SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO PROTEGER A SAÚDE DOS
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE;
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LINHA DO TEMPO
MAIO/2020 – MS PUBLICA A VERSÃO N°9 DO

PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO
CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ATENÇÃO

PRIMÁRIA À SAÚDE;

08/05/2020 – ANVISA DIVULGA NO PORTAL DA
NOTA TÉCNICA 07/2020 -

GVIMS/GGTES/DIRE1/ANVISA:

ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE
COVID-19 DENTRO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E, DA NOTA
TÉCNICA 12/2020 - GGTES/DIRE1/ANVISA: MANIFESTAÇÃO
SOBRE O PROCESSAMENTO REPROCESSAMENTO) DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS);

08/05/2020 – MS DIVULGA 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).

15/05/2020 – ANVISA DIVULGA NO PORTAL O
ALERTA 3204 - (TECNOVIGILÂNCIA) -

RESPIRADORES PARTICULADOS DO TIPO N95,
PFF2 OU EQUIVALENTES

INTERDIÇÃO CAUTELAR DO USO COMO RESPIRADORES PARA
PARTICULADOS (N95, PFF2 OU EQUIVALENTES) EM SERVIÇO
DE SAÚDE E, A - ALERTA DE SEGURANÇA – SOLICITAÇÃO DE
INFORMAÇÕES PARA RASTREABILIDADE DE RESPIRADORES
PARTICULADOS N95 OU PPF2 OU EQUIVALENTE.
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LINHA DO TEMPO
26/05/2020 – MS DIVULGA A NOTA TÉCNICA Nº

16/2020-CGSB/DESF/SAPS/MS COM
ORIENTAÇÕES PARA OS ATENDIMENTOS

ODONTOLÓGICOS NO SUS

002/06/2020 – ANVISA DIVULGA NO PORTAL A
APROVAÇÃO DA VENDA DE MÁSCARAS

DE PROTEÇÃO DE USO NÃO PROFISSIONAL
(MÁSCARAS DE TECIDO) EM FARMÁCIAS E

DROGARIAS;

03/06/2020 – ANVISA PUBLICA A NOTA
TÉCNICA 47/2020 -

GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA: 

05/06/2020 – OMS PUBLICA DOCUMENTO COM
ORIENTAÇÕES PROVISÓRIAS PARA 

 RECOMENDAÇÕES SOBRE O USO DE
MÁSCARAS NO CONTEXTO DA COVID-19 -

ORIENTAÇÕES PROVISÓRIAS

USO DE LUVAS E MÁSCARAS EM ESTABELECIMENTOS DA
ÁREA DE ALIMENTOS NO CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO À
COVID-19;

IRESPIRADORES PARTICULADOS DO TIPO N95, PFF2 OU
EQUIVALENTES – INTERDIÇÃO CAUTELAR DO USO COMO
RESPIRADORES PARA PARTICULADOS (N95, PFF2 OU
EQUIVALENTE) EM SERVIÇOS DE SAÚDE;

12/06/2020 – ANVISA DIVULGA NO PORTAL O
ALERTA 3230 – (TECNOVIGILÂNCIA)
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LINHA DO TEMPO
20/07/2020 – MS PUBLICA O GUIA PRÁTICO DE

GESTÃO EM SAÚDE NO TRABALHO PARA COVID-
19;

05/08/2020 – MS PUBLICA O GUIA DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL

PELA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019.
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PROFISSIONAIS
DA SAÚDE

A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, que desenvolve a doença do novo

coronavírus (Covid-19) teve seu primeiro registro, dia 1 de dezembro de 2019, na

cidade de Wuhan na China. No Brasil, o primeiro caso confirmado da doença foi

registrado pelo Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro de 2020, no estado de

São Paulo e desde então a doença vem se disseminando pelo país.

EPIDEMIOLOGIA

Essa tem sido a pandemia mais grave que o país já enfrentou. Assim, com a

disseminação acelerada da doença, pela alta carga viral, medidas foram tomadas

por órgãos competentes para garantir a segurança de profissionais da linha de

frente no combate contra a Covid-19, como por exemplo, nas Redes de Atenção à

Saúde, na construção e reestruturação de hospitais de campanha, reorganização

do processo de trabalho na atenção básica e contratação de novos profissionais.

P o r  A d i e r m i s o n  P e r e i r a  d a  S i l v a
B l e n d a  H y e d r a  d e  C a m p o s  
S t e p h a n y e  V i t h ó r i a  M a r t i n s  d a  S i l v a
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Por atuarem na linha de frente, os profissionais de

saúde ficaram mais expostos ao vírus, e, considerando

que o número de equipamentos de proteção

individuais recomendados e a realidade dos serviços de

saúde não são condizentes, há alto risco de

contaminação entre esses profissionais. 

Além disso, devido às recomendações de uso único

dependendo do procedimento e da disponibilidade

nos serviços, também há desinformação sobre a

melhor forma de realizar a paramentação e

desparamentação desses equipamentos, contribuindo

para que os profissionais sejam contaminados..

A alta demanda, além de outros fatores, contradiz a capacidade de atendimento,

e consequentemente, leva ao excesso de trabalho para os profissionais por

equipes de saúde – médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem,

fisioterapeutas – que ficam com equipe reduzida devido à afastamentos

decorrentes de sintomas da Covid-19. 

EPIDEMIOLOGIA

No Brasil, bem como em outros países, diversos profissionais testaram positivo

para Covid-19. De acordo com o Boletim Epidemiológico publicado pelo

Ministério da Saúde em 3 de dezembro, as categorias profissionais mais afetadas

com casos confirmados de síndrome gripal por Covid-19 foram técnicos e
auxiliares de enfermagem, seguidos por enfermeiros, médicos, agentes
comunitários de saúde e recepcionistas de unidades de saúde. 

A  SAÚDE  DOS  PROFISSIONAIS  TAMBÉM  É  AFETADA  PELO  SOFRIMENTO
PSÍQUICO  DE  ADOECER  E  ACOMPANHAR  DIVERSAS  MORTES  DE  COLEGAS  E

PACIENTES  NO  AMBIENTE  DE  TRABALHO .
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De acordo com a notícia publicada em 11 de

setembro pela Anistia Internacional, mais de
7.000 trabalhadores de saúde já morreram
devido à infecção por Covid-19 no mundo, e

este número não para de crescer.

EPIDEMIOLOGIA

Em nota, o Ministério da Saúde informou que os

óbitos por Covid-19 divulgados no boletim

epidemiológico são aqueles notificados no

Sivep-Gripe – plataforma da Secretaria de

Vigilância em Saúde – que possuíam a variável

ocupação preenchida referente a categoria do

profissional de saúde de acordo com o código

da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO),

e quando não preenchido corretamente, não é

possível a identificação da categoria profissional

do indivíduo. O Sistema de Informação sobre

Mortalidade também registra o número de

óbitos por todas as causas, mas o prazo legal

para este registro é de até 60 dias.

Steve Cockburn - diretor de Justiça Econômica e Social da Anistia Internacional

 "O  FATO  DE  MAIS  DE  7 .000  PESSOAS  TEREM  MORRIDO  TENTANDO  SALVAR
OUTRAS  É  UMA  CRISE  EM  ESCALA  ESPANTOSA .  TODO  TRABALHADOR  DA

SAÚDE  TEM  O  DIREITO  À  SEGURANÇA  DO  TRABALHO ,  E  É  UM  ESCÂNDALO  QUE
TANTOS  DELES  ESTEJAM  PAGANDO  O  PREÇO  MAIS  ALTO  DE  TODOS”.

Jurema Werneck, Diretora-executiva da Anistia Internacional Brasil.

"AO  LONGO  DA  PANDEMIA ,  AS  PESSOAS  AO  REDOR  DO  MUNDO  VÊM
SAUDANDO  OS  TRABALHADORES  DA  SAÚDE  COMO  HERÓIS .  MAS  ESSE

RECONHECIMENTO  SOA  VAZIO  QUANDO  TANTOS  TRABALHADORES  ESTÃO
MORRENDO  POR  FALTA  DE  PROTEÇÃO  BÁSICA”,  
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EPIDEMIOLOGIA

O Brasil se encontra entre os países com o maior número de mortes de

profissionais de saúde. Conforme o mais recente boletim epidemiológico do

Ministério da Saúde, as profissões mais registradas nos casos de síndrome

respiratória aguda grave (SRAG) que evoluíram para óbito, estão os

técnicos/auxiliares de enfermagem, que lideraram as taxas dentre as categorias

de profissionais no combate a pandemia, seguidos por médicos e enfermeiros. 

O boletim também aponta que o total de mortes causadas por SRAG decorrente

da Covid-19 é de 364 (até a semana epidemiológica 48, em 01 de dezembro de

2020). Entretanto, no dia 11 de setembro de 2020, a Anistia Internacional já havia

contabilizado 634 mortes no país. 

Em 7 de dezembro, o Observatório de Enfermagem do Conselho Federal de

Enfermagem já contabilizava mais de 23 mil casos confirmados para Covid-19 e

467 óbitos, apenas entre profissionais de enfermagem. A enorme diferença dos

números confirma que a subnotificação dos casos causa grande subestimativa

dos dados.

LEIA  O  BOLETIM  EPIDEMIOLÓGICO  DO  MS  ACESSANDO :

HTTPS : //WWW .GOV .BR/SAUDE/PT-

BR/MEDIA/PDF/2020/DEZEMBRO/03/BOLETIM_EPIDEMIOLOGICO_COVID_39 .PDF

Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva

(ABRASCO) e a Sociedade Brasileira de Medicina de

Família e de Comunidade (SBMFC), parceiras da

Anistia na campanha Nossas Vidas Importam,

trabalhadores da saúde se queixam da insuficiência de

equipamentos de proteção individual (EPIs), da falta

de protocolos claros, ausência de apoio à saúde

mental, proteção social mínima para seus familiares e

contratos precários dos contratados em base

emergencial.
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SEGURANÇA  E  PROTEÇÃO  À  SAÚDE
DO  TRABALHADOR  E  DA
TRABALHADORA

P o r  E m i l l y  P e n n a s  M a r c i a n o  M a r q u e s

A pandemia do novo coronavírus evidenciou questões inerentes à saúde do

trabalhador e os agora conhecidos EPI (Equipamento de Proteção Individual) e
EPC (Equipamento de Proteção Coletiva). 

A Eficácia de Filtração e Proteção Facial no Uso de
Máscaras: o que dizem os estudos?

A RDC N° 356, de 23 de Março de 2020, publicada pela Agência Nacional de

Vigilância Sanitária – ANVISA, traz em seu Art. 5° os requisitos mínimos e necessários

para confecção de máscaras. De acordo com esta normativa, as máscaras devem ser

confeccionadas em material Tecido-Não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-

hospitalar, com duas camadas (interna e externa) e, obrigatoriamente, um elemento

filtrante. No parágrafo 4, proíbe a confecção de máscaras cirúrgicas com tecido
de algodão, tricoline, TNT ou outros têxteis para uso pelos profissionais em
serviços de saúde.

OS  EPI  SÃO  DISPOSITIVOS  PARA  USO  INDIVIDUAL  E  OS  EPC  PARA  USO
COLETIVO ,  CUJO  OBJETIVO  É  O  DE  PROPICIAR  PREVENÇÃO  E  PROTEÇÃO  À
SAÚDE  DO  TRABALHADOR  CONTRA  RISCOS  E  AMEAÇAS  À  SUA  SAÚDE  E

SEGURANÇA .  PARA  TANTO ,  SEU  USO  É  ORIENTADO  PELA  NORMA
REGULAMENTADORA  N° 06  (NR6)  (BRASIL ,  2020).
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Contudo, mediante o cenário de pandemia da Covid-19 e escassez de EPI,

especialmente de máscaras cirúrgicas e N95/PFF2, o Ministério da Saúde, por
meio da Nota Informativa N° 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, recomenda o uso
prioritário de máscaras cirúrgicas e N95/PFF2 para os profissionais e sugere

que a população passe a produzir as suas próprias máscaras caseiras de tecido,

que asseguram uma boa efetividade na proteção contra o coronavírus quando

quando confeccionadas e higienizadas corretamente. Excetuam-se, nesses
casos, as pessoas com sintomas de síndrome gripal, em isolamento
domiciliar e cuidadores, para as quais recomenda-se o uso de máscaras
cirúrgicas

A escassez de EPI e o aumento exponencial da demanda por máscaras faciais levou

à implementação de práticas não padronizadas para suprir a necessidade de

proteção e com isso surgiu uma preocupação sobre a eficácia de filtragem e

proteção de tais itens. 

Os resultados encontrados por Fischer et. al. (2020) demonstraram que a taxa de
transmissão da máscara cirúrgica foi exponencialmente baixa e por isso não foi

possível visualizar na escala algorítmica, se assemelhando à N95, que apresentou

uma transmissão de gotículas de 0,1%. A máscara de algodão, por sua vez,

apresentou boa contenção das gotículas, enquanto que a de lã e a bandana
apresentaram baixa retenção com 110% de transmissão em relação aos testes de

controle.

Uma pesquisa realizada por Fischer et. al.
(2020), foram descritos métodos que podem

ser realizados por não especialistas  para

avaliar a eficácia do desempenho da

máscara durante se fala, espirra ou tosse. Os

autores avaliaram a propagação de gotículas

expelidas por um indivíduo, com 14 tipos de
máscaras faciais, em um compartimento

escuro utilizando um feixe de laser e uma

câmera de telefone celular para gravar a

propagação da luz.
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O autor ainda sugere que as máscaras cirúrgicas são eficazes na prevenção de
infecção por coronavírus, exceto durante procedimentos de geração de aerossol. E
conclui que os respiradores N95 não tiveram maiores benefícios de prevenção em
relação às máscaras cirúrgicas. A pesquisa forneceu resultados quantitativos para
auxiliar o processo de tomada de decisões baseadas em evidências para proteção
dos profissionais de saúde durante uma pandemia ou falta de EPI (SICKBERT-

BENNETT et.al, 2020).

Em outro estudo, realizado por Sickbert-Bennett et.al. (2020), na Carolina do Norte -

EUA, avaliou-se a eficiência de filtração ajustada (FFE) de 29 máscaras faciais
alternativas para profissionais da saúde, usadas por dois voluntários (um homem e
uma mulher), em um ambiente laboratorial com partículas de cloreto de sódio,

temperatura e umidade do ar controlados. 

Os testes foram realizados durante uma série de movimentos repetidos do tronco,

cabeça e músculos faciais para simular as atividades exercidas pelo usuário

As máscaras cirúrgicas apresentaram
eficiência de filtração média,

substancialmente mais baixos do que os
respiradores N95 e foi observado que as
confeccionadas com laços superaram as
que continham presilhas devido seu
grau de ajuste no rosto, sendo menos
eficiente no rosto da mulher em relação
ao do homem.

Sickbert-Bennett et.al. (2020)
destacam que embora os respiradores
N95 com válvulas de exalação
(Particulate Respirator 8511 [3M]) não
filtrem o ar expirado, seu FFE era
superior a 95%. Todas as outras máscaras
N95 de tamanho único atingiram mais
de 95% FFE em homens e mulheres. 
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SENDO ASSIM, DIANTE DO HORIZONTE INCERTO QUE VISLUMBRAMOS COM A
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, A ESCASSEZ DE EPI E A PRECARIZAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE SAÚDE É EXTREMAMENTE RELEVANTE E IMPORTANTE QUE AS
TOMADAS DE DECISÕES SEJAM PAUTADAS EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS
ESTRUTURADAS COM VISTAS A PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA AOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ENFRENTAM TAIS RISCOS DIARIAMENTE.
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SEGURANÇA  E  PROTEÇÃO  À  SAÚDE
DO  TRABALHADOR  E  DA
TRABALHADORA

P o r  M a r i a  C a t a r i n a  C a v a l c a n t i  F r a c a z z o  e  M a r i a n a  A l v e s  C h i a r e t t o

No dia 14 de maio de 2020, o site Agência Brasil publicou uma notícia com a
seguinte manchete: “No Brasil, 31.790 profissionais de saúde contraíram Covid-19”.

Passados quatro meses desde a reportagem, o Ministério da Saúde (MS) apresentou
números ainda mais alarmantes. Desde o início da pandemia, 226 profissionais de
saúde morreram e outros 257 mil foram infectados pelo novo coronavírus.

Salvando e perdendo vidas: Como a falta de EPI tem se
tornado um fator crucial para a infecção de profissionais

da saúde?

Na notícia veiculada pela Agência Brasil, o secretário substituto de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, ressaltava que o Brasil havia
ultrapassado a França no número de casos de Covid-19, representando, ainda
naquele momento, uma tendência de alta. O secretário apontou que o aumento de
casos se devia principalmente ao quantitativo insuficiente de testes e à transmissão
do vírus que estava ocorrendo simultaneamente em várias cidades. A ascendência
dos números de óbitos demonstrava que a situação epidemiológica era de alerta no
país. Macário ainda declarou que, até a data de publicação da referida entrevista,

haviam sido distribuídos três milhões de testes de Covid-19
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No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) conta com mais de 200 mil
estabelecimentos de saúde, possui cerca de 430 mil leitos e emprega diretamente
mais de 3 milhões e 500 mil profissionais, sendo 2 milhões de médicos e
profissionais que compõem a equipe de enfermagem. ²  Esses profissionais estão
entre as pessoas mais expostas ao vírus, principalmente os atuantes na linha de
frente para o combate da Covid-19.

Com a popularização dos testes rápidos, os farmacêuticos que atuam em
farmácias comerciais, ou também chamadas de comunitárias, entraram para o
grupo de profissionais com alto risco de contágio, ao qual já pertenciam médicos,
fisioterapeutas, equipe de enfermagem, dentistas e tantos outros. 

Estima-se que até maio de 2020, 2% dos profissionais da saúde contaminados
e/ou suspeitos eram farmacêuticos pois, além de responsáveis pela testagem em
farmácias comerciais, estavam presentes na dispensação de medicamentos em
diferentes níveis de atenção à saúde³. 

Além disso, no começo da pandemia houve uma grande relutância das redes de
farmácias e drogarias em disponibilizar EPI e pagamento por insalubridade para
seus farmacêuticos e balconistas.⁴

A elevada infectividade do vírus Sars-CoV-2, aliada à ausência de imunidade prévia
na população e à inexistência de vacina, faz com que o crescimento do número de
casos seja exponencial. Nesse contexto, são indicadas as intervenções não
farmacológicas (INF), que são principalmente medidas de alcance individual,
como a lavagem das mãos, uso de máscaras, distanciamento social, limpeza de
objetos, entre outros.⁵ Ressalta-se, nesse sentido, o quanto a disponibilização e o
correto uso dos EPI são,  principalmente nesse momento de pandemia.

Até abril, o uso de máscaras era recomendado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) somente para trabalhadores da saúde e para indivíduos com
infecção pelo coronavírus confirmada ou suspeita, bem como seus cuidadores⁵.
Entretanto, no mês de junho a OMS considerou o uso pela população em geral
como sendo necessário para a diminuição da propagação do vírus apresentando
uma série de recomendações para cada tipo de máscara. 
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Um estudo brasileiro se baseou nos fatores de risco relacionados à infecção pelo
Sars-CoV-2 em profissionais de saúde e avaliou o risco de infecção de profissionais
com o uso de máscara (N95 ou cirúrgica) durante procedimentos com geração de
aerossol. Nesta pesquisa, os fatores mais citados foram: escassez de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI), sobrecarga de trabalho, uso inadequado ou não uso de
EPI e higiene inadequada das mãos, contato próximo com pacientes e/ou colegas
de trabalho potencialmente contaminados, procedimento com risco de geração de
aerossol, diagnóstico de Covid-19 tardio e renovação de ar insuficiente em ambiente
de pressão negativa⁶

Embora os dados referentes às infecções e aos óbitos por Covid-19 em profissionais
de saúde ainda sejam incipientes, o comportamento da transmissão na China,

especialmente ao longo dos últimos meses, sugere a adoção das medidas de
proteção e prevenção recomendadas - sobretudo no trabalho - tem uma boa
efetividade no controle da transmissão do Sars-CoV-2 servidores da saúde.⁶

Devido à maior exposição dos profissionais de saúde diretamente ao vírus, e à
recomendação da OMS, a priori se entende que esse grupo tenha maior chance de
contrair o vírus e por isso há uma grande taxa de contaminação entre esses
profissionais.

SÍNTESE  DAS  PRINCIPAIS  INFORMAÇÕES  SOBRE  MÁSCARAS
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Com isso, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) lançou no dia 22 de julho a
pesquisa nacional intitulada “Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no
Contexto da Covid-19 no Brasil”, tendo como objetivo conhecer as condições de
vida dos profissionais de saúde. Essa pesquisa tem financiamento do Edital Inova
Covid-19, promovido pelas Vice-Presidências de Produção e Inovação em Saúde
(VPPIS), Pesquisa e Coleções Biológicas (VPPCB) e Gestão e Desenvolvimento
Institucional (VPGDI) da Fundação Oswaldo Cruz.²

A proposta do projeto é gerar dados e informações que auxiliem as entidades de
classe na elaboração e fundamentação de propostas de mudanças para o SUS, além
de subsidiar o desenvolvimento de ações estratégicas e políticas públicas
relacionadas à gestão e melhorias das condições de trabalho dos profissionais de
saúde atuantes na linha de frente durante emergências sanitárias.² 

1.  Agencia Brasil. No Brasil, 31.790 profissionais de saúde contraíram covid-19. 14 de maio de
2020. Disponivel em encurtador.com.br/oyMU1.
2. Fiocruz analisa condições de trabalho dos profissionais de saúde na linha de frente da
Covid-19. 22 de julho de 2020. Disponivel em https://agencia.fiocruz.br/covid-19-fiocruz-

analisa-condicoes-de-trabalho-de-profissionais-de-saude 

3.  ICTQ. Coronavírus: farmacêuticos devem receber por insalubridade e trabalhar com EPI.
16 de março de 2020. Disponivel em encurtador.com.br/elvK6. 

4.  ICTQ. Redes proíbem uso de EPI para não assustar clientes. s.d. Disponivel em
https://www.ictq.com.br/varejo-farmaceutico/1285-redes-proibem-uso-de-epi-para-nao-

assustar-clientes. 
5.  Garcia, Leila Posenato. Uso de máscara facial para limitar a transmissão da COVID-19.

Epidemiologia e Serviços de Saúde [online]. v. 29, n. 2, e2020023. Disponivel em:

<https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000200021>.

6.  Sant’Ana G, Imoto AM, Amorim FF, Taminato M, Peccin MS, Santana LA, et al. Infecção e
óbitos de profissionais da saúde por COVID-19: revisão sistemática. Acta Paul Enferm. 2020;

Disponível em https://www.scielo.br/pdf/ape/v33/1982-0194-ape-33-eAPE20200107.pdf.
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DO  TRABALHADOR  E  DA
TRABALHADORA

P o r  C e l m a  M a r í l i a  d a  N .  L e ã o  C h i n g u l o

Diante do atual cenário da pandemia da Covid-19, os profissionais de saúde
constituem-se um dos principais grupos de risco a contrair a infecção, tornando o
impacto da doença ainda mais devastador

Infecção e óbitos de Profissionais
da Saúde por Covid-19: Uma Revisão Sistemática

Artigo de revisão publicado em junho de 2020, pela Acta Paulista de Enfermagem,

com o título Infecção e óbitos de Profissionais da Saúde por Covid-19: Uma Revisão
Sistemática, discorre sobre a situação dos profissionais de saúde na linha de frente
durante o enfrentamento da Covid-19.

Com o objetivo de identificar as evidências quanto à infecção pelo SARS-CoV-2 e
óbitos dos profissionais de saúde e fatores de risco relacionados, o estudo buscou
artigos nas bases de dados Scopus, Portal Regional da BVS, Pubmed e Embase,

relacionados à infecção e óbito de profissionais da saúde envolvidos no tratamento
de pacientes com a Covid-19.

De acordo com os achados do estudo, foram identificados 605 estudos dos quais,
173 eram duplicatas. Com base no título e resumo, 432 estudos foram avaliados, 367
excluídos e 65 estudos avaliados na etapa do texto completo. Para essa revisão
sistemática rápida, 28 estudos foram incluídos.
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Os principais fatores de risco relacionados à infecção pelo SARS-CoV-2 mais citados
foram: escassez de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) (n=6), sobrecarga de
trabalho (n=2), uso inadequado ou não uso de EPI e higiene inadequada das mãos,
(n=2) contato próximo com pacientes e/ou colegas de trabalho potencialmente
contaminados (n=1), procedimento com risco de geração de aerossol - PGA (n=1),
diagnóstico de Covid-19 tardio (n=1) e renovação de ar insuficiente em ambiente de
pressão negativa (n=1).

Quanto ao tipo de estudo: retrospectivo (n=2), relato de caso (n=1), estudo coorte (n=1),
editorial, carta ao editor e comentário (n=16), estudo transversal (n=1) recomendações
com base em evidências (n=1) e relato de linha do tempo (n=1) e dados
epidemiológicos e documentos de governos (n=5).

Vale apontar que os 28 estudos incluídos foram publicados no ano de
2020 e são oriundos de diferentes países.

REGISTRO  DE  CASOS  DE  INFECÇÃO  E  ÓBITOS  EM  PROFISSIONAIS  DE  SAÚDE

 FONTE :   SANT ’ANA  ET  AL  (2020)
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Em suma, os dados relativos à infecção e óbitos por Covid-19 em profissionais de
saúde referem-se ao período inicial da pandemia. 

Essa revisão sistemática rápida sugere que os fatores de risco para contágio
incluem a escassez de EPI, a sobrecarga de trabalho, a capacitação insuficiente dos
profissionais de saúde quanto ao uso adequado das medidas de proteção, assim
como a manutenção de comportamentos com menor atenção aos aspectos que
envolvam hábitos de biossegurança.  Especialmente, o comportamento dos casos
na China, Itália, EUA e Espanha sugere que a sobrecarga do sistema de saúde é um
fator importante para a infecção de profissionais de saúde. 

As medidas para a redução dos riscos ainda são limitadas, especialmente em
relação a poucos estudos terem abordado o tema e a baixa força das evidências
disponíveis até o momento.
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CUIDADO  INTEGRAL  À  SAÚDE  DO
TRABALHADOR

P o r  C a r o l i n e  P a g a n i  M a r t i n s

Em julho de 2020, pesquisadores da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande
do Sul, publicaram um artigo intitulado “Cuidados para profissionais de saúde da
linha de frente em tempos de Covid-19” na Revista da Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical. Com o objetivo de responder a seguinte questão: quais
alternativas foram implementadas para desenvolver cuidados para profissionais de
saúde da linha de frente em tempos de Covid-19?, foram coletados e selecionados 15
artigos que tratavam sobre este tema.

Quem cuida de quem está na “linha de frente”?

Sistemas de saúde em todo o mundo têm se deparado com o desafio de lidar com
a sobrecarga organizacional, clínica e ética – que em determinados casos já se
apresentava, ainda que em menor grau, mesmo antes da pandemia – resultando no
adoecimento e até mesmo óbitos de inúmeros profissionais de saúde que
assumiram a tarefa de enfrentar a Covid-19.

Ao contrário de super heróis e heroínas retratados nas telas de cinema, os profissionais
da saúde que enfrentam diariamente a pandemia de Covid-19 não são imbatíveis -  e

também necessitam de cuidados

Imediatamente surgiu a necessidade de tomar decisões, algumas drásticas e sem
tempo hábil para o correto planejamento, com o intuito de desacelerar a progressão
da doença, bem como de reduzir os óbitos e a sobrecarga dos serviços de saúde.

Nesse sentido, metodologias rígidas de controle de infecção e distanciamento
interpessoal foram rapidamente implementadas, reduzindo-se as atividades em
grupo e a realização de procedimentos considerados menos urgentes.
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Uma das pesquisas que integraram a revisão, realizada na China, revelou
informações preocupantes sobre o quadro de saúde mental dos profissionais de
saúde, como demonstramos abaixo:

Contudo, a carga de trabalho dos profissionais foi ampliada, tornando-se em
algumas situações demasiadamente exaustiva.

Gestores de saúde internacionais, nacionais e subnacionais publicaram
documentos oficiais, como guias e protocolos, para orientar os trabalhadores sobre
o manejo correto desse novo desafio, o que, de acordo com os pesquisadores,
melhorou a aflição com a qual estes lidavam no seu cotidiano. Entretanto, no
artigo é salientado que ainda cabe àqueles que estão em contato direto com
pacientes infectados tomarem decisões rápidas e difíceis, as quais deveriam ser
discutidas e geridas em nível institucional.

0% 25% 50% 75%

sofrimento emocional 

depressão 

ansiedade 

insônia 

Além disso, destacou-se em uma revisão sistemática também analisada pelos
cientistas de Passo Fundo que os profissionais de saúde da linha de frente
apresentaram uma alta prevalência de problemas psicológicos, sendo que mesmo
aqueles que não apresentaram possuem um alto risco de desenvolvê-los.

De acordo com os autores, os principais motivos associados ao adoecimento dos
trabalhadores foram: ser mais jovem, inexperiência, pais de filhos dependentes e em
quarentena, ter um membro da família infectado, escassez de suporte da prática e
presença de estigma social. Já as possíveis estratégias a serem empregadas para
minimizar o sofrimento psicológico e até mesmo a mortalidade dos profissionais de
saúde são: comunicação clara, acesso à proteção adequada, descanso suficiente e
apoio prático e psicológico.
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É imprescindível, portanto, que os gestores e as autoridades de saúde criem
programas de proteção para esses trabalhadores, auxiliando-os no gerenciamento
das demandas, oferecendo intervenções que ampliem seu repertório psicológico e
resiliência e reconhecendo a possibilidade de desenvolvimento de estresse pós
traumático pelos envolvidos no enfrentamento da Covid-19 – caracterizando-se
como uma doença ocupacional.

O portal de notícia Terra publicou, em maio de 2020, uma matéria abordando a
questão da saúde, especialmente a mental, dos trabalhadores da linha de frente.

Segundo a reportagem, especialistas e entidades ligadas às categorias profissionais
afirmam que os quadros emocionais e psiquiátricos tendem a se agravar devido à
exposição frequente aos óbitos de colegas e pacientes, ao medo do contágio e às
jornadas exaustivas, corroborando o estudo da universidade gaúcha.

De acordo com Célia Regina Costa, secretária-geral do SindSaúde-SP, sindicato dos
servidores estaduais, foi necessário travar uma batalha para que os trabalhadores
tivessem acesso aos equipamentos de proteção individual (EPI). A nova luta agora é,

de acordo com a entrevistada, para obter suporte emocional para os servidores que
atuam na linha de frente, haja visto que muitos deles tiveram que lidar diretamente
com diversos falecimentos, inclusive o de familiares.

A SITUAÇÃO NO BRASIL TAMBÉM É PREOCUPANTE

A enfermeira Renata Prieto, presidente do departamento de enfermagem da
Associação de Medicina Intensiva (AMIB) relata que “A questão psicológica tem
causado um impacto grande. A sobrecarga física e mental tem sido absurda.
As pessoas relatam esgotamento”. Além disso, Renata afirma que mesmo
existindo iniciativas de terapia online, muitos profissionais não conseguem acessá-

las por falta de tempo, já que além das longas jornadas de trabalho também
precisam se responsabilizar por afazeres domésticos. Uma alternativa, segundo ela,

seria a presença de suporte psicológico nos próprios serviços de saúde.
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Para acompanhar esses dados o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) lançou
o Observatório de Enfermagem, onde atualiza os dados dos profissionais infectados,
casos confirmados e óbitos dessa categoria. As violações de direitos trabalhistas
também é algo preocupante, eles aumentaram mais de 13,7% desde o início da
pandemia. Até maio de 2020 o MPT contabilizou mais de 10 mil denúncias.

CUIDADO  INTEGRAL  À  SAÚDE  DO
TRABALHADOR

P o r  M a r i a  E d u a r d a  R o m a n i n  S e t i ,  L a r i s s a  C a r v a l h o  d a  S i l v a ,  S a r a h  B e a t r i z  C o c e i r o
M e i r e l l e s  F é l i x

A pandemia do Covid–19 mudou a rotina de trabalho de todos, além da exposição a
doença, flexibilizações dos direitos trabalhistas e demissões se tornaram algo
comum e afetou principalmente profissões consideradas essenciais.

A pandemia e a saúde do trabalhador

Além de problemas psicológicos, estes profissionais enfrentam condições insalubres
de trabalho, onde faltam materiais básicos para desenvolvimento de suas funções,
altos números de mortes e casos confirmados entre os profissionais da saúde, por
exemplo, os profissionais de enfermagem, que estão na linha de frente.

Por conta de todos esses problemas, há um grande aumento de problemas de
saúde mental, de acordo com um Estudo da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ) os casos de ansiedade e estresse dobraram e os casos de depressão
subiram cerca de 90%.

LEIA  MAIS :  HTTP : //WWW .ENSP .FIOCRUZ .BR/PORTAL-

ENSP/INFORME/SITE/MATERIA/DETALHE/48914
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Na linha de frente no combate à Covid-19, profissionais da saúde revelam rotinas em
que enfrentam incertezas, solidão, riscos e trabalho exaustivo. Dedicados ao
enfrentamento da pandemia de covid-19 falam de sua rotina em condições
extremas e de seus sentimentos. Vistos como super-heróis, são pessoas como
qualquer um, reais, frágeis, que trabalham para cumprir com os compromissos da
vida e alimentar suas famílias, das quais, muitas vezes, precisam se distanciar.

CUIDADO  INTEGRAL  À  SAÚDE  DO
TRABALHADOR

P o r  M a r i a  E d u a r d a  R o m a n i n  S e t i ,  L a r i s s a  C a r v a l h o  d a  S i l v a ,  S a r a h  B e a t r i z  C o c e i r o
M e i r e l l e s  F é l i x

Heróis de carne e osso

Surpreendentemente, em tempos de culto à ignorância,

há quem os hostilize nas ruas. Eles merecem toda a nossa
admiração, porque, apesar das condições
frequentemente inadequadas de trabalho, têm um
compromisso enorme com o propósito de cuidar do
outro.

O médico paulista Pedro sensibilizou milhares de pessoas nas
redes sociais: “me coloco sempre na posição dos pacientes
ou dos familiares”. Diz-se chocado quando ouve autoridades
defenderem o fim do isolamento: “depois de 12 horas de
trabalho, com a cara marcada de estar com máscara o dia
inteiro, isso dói”.
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O enfermeiro Cleilton, de Mossoró (RN), se preocupa com as
iniquidades sociais reforçadas pela pandemia e com a precarização

do trabalho de maqueiros e do pessoal da limpeza. Rosângela, à
frente da equipe de enfermagem no Centro Hospitalar da Fiocruz

para os pacientes graves, teve vontade de permanecer no hospital e
“ir para a casa somente quando tudo passasse”, mas aprendeu a

“brindar” as vitórias de cada dia.

SEGURANÇA  E  PROTEÇÃO  À
SAÚDE  DO  TRABALHADOR  E
DA  TRABALHADORA

A psicóloga Alessandra Xavier, da Universidade Estadual do Ceará destaca que
“sozinho, o humano não dá conta dos encargos de uma pandemia como a de
Covid-19. É tempo de fortalecer as redes de afeto, solidariedade e proteção
social, com apoio das políticas públicas” avalia, ao dizer que cuidar da saúde
mental é uma prioridade e refletir que a pandemia traz um desafio emocional,
ético e social.

A trabalhadora de saúde Ana Iara comenta sobre a insegurança
dos colegas sem equipamentos de proteção individual (EPI) no

município do Rio de Janeiro e a contradição de, no momento “em
que o ser humano carece de estreitamento nas relações”, o vírus

impedir um contato mais próximo e acolhedor. Relata ainda “me
sinto angustiada pela situação do próximo, seja pela perda de

um familiar, internação e até falta de alimentos e coisas
elementares”.

LEIA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA PUBLICADA NA REVISTA RADIS:
HTTPS://RADIS.ENSP.FIOCRUZ.BR/INDEX.PHP/TODAS-AS-EDICOES/213 
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CUIDADO  INTEGRAL  À  SAÚDE  DO
TRABALHADOR

P o r  M a r i a  E d u a r d a  R o m a n i n  S e t i ,  T a l i t a  R o b e r t a  S c a r a b o t o ,  S a r a h  B e a t r i z  C o c e i r o
M e i r e l l e s  F é l i x

Os profissionais da área da saúde que atuam na linha de frente do Covid-19 estão
entre os grupos mais vulneráveis a sofrerem consequências psicológicas. A carga
horária de trabalho exaustiva, a pressão do serviço, o contato direto com os pessoas
infectadas e o medo de se contaminar e transmitir para os familiares, são fatores
que levam esses profissionais ao limite emocional.

Desafios e anseios dos profissionais da linha de frente: a
saúde mental dos trabalhadores da saúde na pandemia

Tendo esse cenário como base, o amparo a estes trabalhadores cabe também ao
coletivo, principalmente respeitando quem cuida. A população precisa entender
que estes profissionais são apenas um dos protagonistas e que a arma para o
enfrentamento é toda uma população consciente, que assume sua co-

responsabilidade na luta contra o coronavírus e seja solidária.

Por conta de sentimentos de vergonha, preconceito e pela fragilidade em que
encontram-se, muitos trabalhadores não procuram ajuda nem auxilio psicológico e
acabam por adoecer. A pandemia também acentuou algo que já aparecia
frequentemente, que é o individualismo encontrado na sociedade de hoje, em que
muitas pessoas não compreendem que o trabalhador da saúde é humano, sofre,

sente e precisa de momentos para descansar física e emocionalmente.
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Visando atenuar esses percalços encontrados no dia – a – dia, foram criados desde o
início da pandemia várias iniciativas visando acolher e apoiar esses profissionais. Um
dos projetos é o Plantão Psicológico da Clínica de Psicologia da UEL e o apoio
psicológico ofertado por psicólogos que participam do Disque-Coronavírus dentro
do Projeto UEL pela Vida, da Universidade Estadual de Londrina, no qual
trabalhadores de saúde e comunidade em geral podem entrar em contato pelo
telefone 0800 400 1234. Nas diferentes regiões do Brasil existem iniciativas como
esta em que psicólogos e outros colaboradores voluntários oferecem acolhimento
em grupo ou individualizado aos profissionais que estão na linha de frente. 

Outra opção é o projeto Kundalini Yoga em 15 minutos, voltadas para aqueles
profissionais com carga horárias extensas e atribuladas e que buscam tranquilidade,

este projeto é uma parceria com a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (EEFTO) da Universidade Federal de Minas Gerais. O projeto Grupo
Corpo e Plantão pode ser uma alternativa para aqueles que preferem mais
movimento.

Todos esses projetos visam além de melhorar o estilo de vida desses profissionais,
ajudar com o estresse, equilíbrio e autocontrole emocional e promover o
relaxamento.

Avançando para a segunda quinzena de setembro de 2020, os dados locais da
região do norte do Paraná demonstram que a pandemia do Covid-19 continua
avançando, assim como as preocupações dos trabalhadores envolvidos diretamente
na assistência, que tivera, de implementar diversas mudanças nos processos de
trabalho em uma velocidade estarrecedora desde que a pandemia iniciou na região.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Estudos recentes acerca dos impactos na saúde mental dos profissionais de saúde
que estão na linha de frente ao combate do Covid-19 discutem a relação entre o
temor pela exposição ao contágio, a situação de isolamento e confinamento que
não conseguem manter e as medidas de quarentena implementadas. Entre os
profissionais expostos diretamente aos riscos de contaminação, especialmente
aqueles que atuam em hospitais e unidades básicas de saúde (UBS), há registros de
exaustão, redução da empatia, ansiedade, irritabilidade, insônia e decaimento de
funções cognitivas e do desempenho do trabalho e nas questões da vida em geral
(CRUZ, 2020).
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Novas formas de se paramentar na atenção básica surgiram e muitos trabalhadores
não se sentiam seguros sobre a maneira correta de paramentação e
desparamentação. Inclusive, integrantes do Projeto Safety, juntamente com
profissionais residentes da Universidade Estadual de Londrina em parceria com a 17ª
Regional de Saúde  da SESA/PR produziram um vídeo orientador de como realizar a
paramentação e desparamentação adequada dos EPI, voltado especificamente aos
trabalhadores da AB.

Os primeiros meses iniciados em março de 2020 foram de adaptação, e com o
passar do tempo novas demandas surgiram, como a necessidade de garantir 
 distanciamento dentro da própria unidade e organizar formas de acolhimento e
encaminhamento de cada usuário para os serviços de referência ou outros pontos
da rede dependendo do caso. Com o passar dos meses essas preocupações
diminuíram, mas a sobrecarga de trabalho cresceu. Com férias canceladas e
afastamento de alguns colegas tanto por contrairem a doença ou por entrarem no
grupo de risco, a diminuição da força de trabalho somado a outros fatores, os
trabalhadores passaram a demonstrar cansaço físico e emocional.

Percebemos a necessidade da incorporação e a continuidade de práticas potentes
como: rodas de conversas respeitando as regras de distanciamento, a
disponibilidade de plantões psicológicos aos trabalhadores via telefone e Práticas
Integrativas Complementares como a auriculoterapia, que podem servir como uma
forma de escape e de auxílio para aliviar tensões emocionais dentro dos serviços.

Acolher os anseios da equipe, ouvir e entender cada particularidade dentro da UBS
foram os passos iniciais para apoiar as equipes e estruturar toda uma nova forma de
trabalhar naquele espaço. A partir do levantamento das questões partiu-se então
para o desenvolvimento de momento de educação permanente em saúde
utilizando-se de matriciamentos para sanar dúvidas e capacitar os trabalhadores
para deixá-los mais seguros e prontos para a ação.

Em retrospectiva, no início da pandemia a preocupação era voltada para meios de
prevenção, proteção dos trabalhadores e o medo causado pelo desconhecimento
do comportamento do vírus em cada indivíduo ao que se refere ao contágio e
disseminação. 

ACESSE  O  VÍDEO  EM  HTTPS : //WWW .YOUTUBE .COM/WATCH?

TIME_CONTINUE=4&V=BGETQPAAUYC&FEATURE=EMB_LOGO
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SEGURANÇA  E  PROTEÇÃO  À
SAÚDE  DO  TRABALHADOR  E
DA  TRABALHADORAA pandemia continua presente assim como as mudanças de protocolos e formas de
atendimentos, permanecer em processos que acolham os trabalhadores e
continuar atentos ao cuidado com o outro são essenciais para essa constante
reconstrução de processos. A saúde mental e os anseios dos trabalhadores devem
ser levados em consideração, especialmente em tempos onde vivenciamos um
marco histórico na nossa sociedade.

SAIBA  MAIS :  

HTTPS : //BLOG .LONDRINA .PR .GOV .BR/?

P=75149#:~:TEXT=O%20DISQUE%2DCORONAV%C3%ADRUS%20FUNCIO
NA%20DESDE ,ESTADUAL%20DE%20LONDRINA%20(UEL).

HTTPS : //WWW .MEDICINA .UFMG .BR/PROFISSIONAIS-DA-LINHA-DE-

FRENTE-ENCARAM-DESAFIOS-DE-SAUDE-MENTAL-NA-PANDEMIA/

Referências :

Agência  UEL/Reinaldo  C .  Zanardi .  Residentes  produzem  vídeo  para  orientar  sobre
paramentação  de  EPIs .  Disponível  em
<http : / /www .uel .br/com/agenciaueldenoticias/ index .php?arq=ARQ_not& id=30338>.

Acesso  em   17   set .  2020 .

CRUZ ,  Roberto  Moraes  et  al  .  COVID-19 :  emergência  e  impactos  na  saúde  e  no
trabalho .  Rev .  Psicol . ,  Organ .  Trab . ,   Brasíl ia ,  v .  20 ,  n .  2 ,  p .  I- I I I ,  jun .   2020 .

Disponível  em  <http : / /pepsic .bvsalud .org/scielo .php?script=sci_arttext&pid=S1984-

66572020000200001& lng=pt&nrm= iso>. Acesso  em   17   set .  2020 .
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PAPO  JURÍDICO

P o r  A l e x a n d r e  A b i l  R u s s  G e r a l d i n i ,  A n d e r s o n  R o d r i g u e s  d a  C r u z ,  B á r b a r a  M e d e i r o s
B a d a r ó ,  D a n i e l a  d o s  S a n t o s  P e r e i r a ,  G u i l h e r m e  S i l v é r i o  D o m i n g u e s ,  L a r i s s a  B o r g e s  d o s

S a n t o s  e  L u c a s  M i k a l y  G a l

Todas as regras relativas à segurança e medicina do trabalho são de cumprimento
obrigatório e devem ser seguidas tanto pelo setor privado, quanto pelo setor
público.

Papel do MPT/MTE/Conselhos de classes
profissionais/Sindicatos quando há o descumprimento

de normas de proteção ao trabalhador

Em tempos em que tanto se discute a responsabilidade do empregador em caso de
contágio dos funcionários por Covid-19 e, se nesta hipótese, tratar-se-ia ou não de
doença ocupacional (garantindo-se estabilidade provisória ao acometido pela
doença), faz-se necessário entender que, sem dúvidas e, desde que conte em seus
quadros com empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as
empresas devem garantir ambiente de trabalho adequado e cumprir legislação e
Normas Regulamentadoras vigentes.

Neste sentido, é importante compreender as funções de alguns órgãos que
fiscalizam esses empregadores, em especial, quando se trata da pandemia de
Covid-19, quanto ao fornecimento de EPIs e EPCs (equipamentos de proteção
individual e coletiva).
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Ministério Público do Trabalho (MPT): o artigo 127 da Constituição Federal dispõe
que “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Constatando-se irregularidades, o
MPT pode ser acionado, atuando por meio de procedimentos administrativos
(como, por exemplo, inquéritos civis, audiências públicas e termos de ajuste de
conduta - TAC) ou ações judiciais (exemplo: ação civil pública).

As atribuições e a composição do MPT podem ser conferidas neste endereço
eletrônico: http://prt9.mpt.mp.br/mpt-pr/atribuicoes. 

Percebemos a necessidade da incorporação e a continuidade de práticas potentes
como: rodas de conversas respeitando as regras de distanciamento, a
disponibilidade de plantões psicológicos aos trabalhadores via telefone e Práticas
Integrativas Complementares como a auriculoterapia, que podem servir como uma
forma de escape e de auxílio para aliviar tensões emocionais dentro dos serviços.

As denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa, acompanhada ou não de
advogado. É importante lembrar que o MPT não faz consultas a não atua na defesa
de direitos individuais, ou seja, apenas fiscaliza o cumprimento da legislação
trabalhista quando houver interesse público. 

No Paraná, é possível acessar o serviço e encaminhar a denúncia online, no seguinte
endereço eletrônico: http://www.prt9.mpt.mp.br/servicos/denuncias.

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) / Ministério da Economia: órgão da
administração pública criado em 1930 por Getúlio Vargas, cujas atribuições
passaram a ficar a cargo do Ministério da Economia já no primeiro ano de governo
de Jair Bolsonaro (2019). Segundo a Lei 13.844/2019, em seu artigo 31, faz parte da
área de competência do Ministério da Economia “XXXII - fiscalização do trabalho,

inclusive do trabalho portuário, e aplicação das sanções previstas em normas legais
ou coletivas;” e “XXXV - segurança e saúde no trabalho;”.

O auditor fiscal do trabalho é o responsável por fiscalizar o cumprimento do
ordenamento jurídico trabalhista. Embora estas fiscalizações ocorram normalmente,

o cidadão, cujos dados serão mantidos em sigilo, pode fazer denúncias de
irregularidades à Secretaria do Trabalho
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Conselhos de Classes Profissionais: têm natureza de autarquia, com
personalidade de direito público e exercem atividade tipicamente pública, isto
é, fiscalizam o exercício profissional. Os conselhos profissionais regulam,

normatizam e fiscalizam as profissões. Eles “[...] têm priorizado ações que
estimulam a qualificação de profissionais e trabalhadores, melhores
condições de trabalho, democratização das relações profissionais,
participação nos espaços de controle social, universalização das
políticas sociais, garantia do direito ao acesso humanizado dos serviços
públicos e estímulo à participação popular, em articulação com os
vários segmentos da sociedade.”. É importante dizer que cada conselho
conta com canais específicos para denúncias e podem, geralmente, ser
realizadas por carta ou pessoalmente na sede e nas subseções.

No endereço https://www.gov.br/pt-br/servicos/realizar-denuncia-trabalhista é
possível fazer a denúncia online e mais informações também podem ser obtidas
através do telefone 158. 

O procedimento também é bem explicado nesta notícia do jornal A Gazeta:

https://www.agazeta.com.br/es/economia/trabalhador-agora-pode-denunciar-
empresa-pela-internet-0520.

Sindicatos: trata-se de uma associação livre de empregados, empregadores
ou trabalhadores autônomos com o objetivo de defender os interesses de
cada categoria. Têm natureza privada e são previstos no artigo 8º da
Constituição Federal. Os sindicatos têm como principais funções a negociação
de acordos coletivos, intervenção em ações judiciais, orientação aos
associados, recebimento e encaminhamento de denúncias, entre outras.
Assim como os conselhos de classe profissionais, cada sindicato conta com
um canal de denúncias, que devem ser consultados especificamente, a
depender da entidade sindical.
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LEITURA  RECOMENDADA

P o r  M a r i a  E d u a r d a  R o m a n i n  S e t i ,  L a r i s s a  C a r v a l h o  d a  S i l v a ,  S a r a h  B e a t r i z  C o c e i r o
M e i r e l l e s  F é l i x

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em conjunto com a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), lançou no dia 02 de setembro, uma série com 12
vídeos mostrando a realidade dos profissionais da saúde no Brasil. A série retrata
também as ações do projeto Saúde na Saúde, que visa promover melhorias nas
condições de trabalho em hospitais da rede pública do país.

Ministério Público do Trabalho e OIT lançam série sobre

a realidade dos profissionais de saúde no país

A procuradora do MPT Renata Coelho relata em um dos vídeos da série que "os
trabalhadores da saúde, hoje, estão em sofrimento, estão desequipados,
destreinados, e estão adoecendo em números alarmantes". Desde março de 2020,

226 profissionais de saúde morreram e outros 257 mil foram infectados pelo novo
coronavírus, segundo balanço apresentado pelo Ministério da Saúde no dia 24 de
agosto.

O coordenador da Área de Conhecimento para a Promoção do Trabalho Decente da
OIT, José Ribeiro, também ressalta a necessidade da garantia de respeito pelos
direitos laborais e condições de trabalho dignas, destaca ainda que “são elementos
fundamentais para que esses trabalhadores e trabalhadoras da linha de frente
possam, de fato, dispor de condições dignas para salvar vidas”.
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RELATO

R e l a t o  d e  u m a  t r a b a l h a d o r a  d o  S U S  e m  L o n d r i n a

"São 18:37 quando registro meu ponto no serviço de urgência e emergência da
minha cidade. Me dirijo ao vestuário onde coloco a roupa privativa, troco minha

máscara, coloco a touca ajustando os fiozinhos rebeldes para dentro da proteção,
coloco o avental sobre a roupa privativa e por último a proteção dos pés. Sigo pelo
corredor do serviço até a sala onde assumirei o plantão noturno, entre “boa noite”
e “boa sorte, aí” vou cumprimentando os trabalhadores no caminho. Ao assumir o

plantão, muitas pessoas aguardando o atendimento na recepção, a enfermaria
cheia de pacientes com diagnostico COVID 19 positivo, e no setor dos cuidados

semi intensivos, 75% das vagas ocupadas por pessoas que necessitavam de apoio
para respirar devido a evolução da doença causada pelo vírus Sarscov. 

Durante o plantão, entre as reclamações de demora no atendimento,
reorganização das escalas de trabalho pois mais um colega foi afastado por

infecção por covid-19 e procedimentos na enfermaria, recebemos o senhor José, 55
anos, acompanhado pela esposa, trazido pelo Samu, com falta de ar e saturando
80%, com diagnostico positivo para COVID-19. Ele foi encaminhado diretamente

para a sala de cuidados semi intensivos, e todo protocolo dos primeiros cuidados
foi realizado. Após a oferta de oxigênio por máscara de alto fluxo a saturação do

senhor José mantinha em 90% e o médico do setor já havia solicitado transferência
do paciente para um hospital terciário. Senhor José, encontrava-se calmo,

comunicativo, cheio de história para contar, mesmo saturando pouco. Em uma das
suas histórias observamos que ele começou a perder a sequencia lógica da

contação, alguns minutos depois perguntava repetidamente onde ele estava.... 

Do outro lado do muro
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... Próximo das 23:00h o padrão respiratório do Sr José começou a alterar, a
saturação permanecia em 90%, frequência cardíaca estava em 101 bpm, mas a
frequência respiratória aumentou para 36 movimentos respiratórios por minuto,
era possível visualizar o esforço para respirar na movimentação do seu
torax.Acionamos a equipe médica e enquanto aguardávamos a reavaliação,
conversávamos com o Sr José para mantê-lo acordado. 

Observamos que o paciente estava ficando sudoreico e agitado, neste momento o
material para intubação já estava todo preparado só aguardando a conduta do
médico. Me aproximei do sr José e segurando a mão dele pedi, “Sr Jose, fique
conosco!” Posicionamos o paciente para iniciar o procedimento da passagem do
tubo orotraqueal quando neste momento o Sr José tem uma parada respiratória. 

Momento de muita tensão, inicia a medicação
pré entubação, aspira o paciente e...
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii apita o alarme que
indica que o oxigênio da rede entrou na reserva e
tenho poucos minutos para realizar a troca dos
cilindros que abastecem a rede, caso contrário
todos os pacientes que naquele momento
estavam em oxigenoterapia teriam seu
tratamento interrompido, incluindo Sr José. Saí
correndo da sala, toda paramentada, rumo a
central da rede de O2 que fica na área externa do
nosso serviço. 

Com a minha respiração ofegante e enquanto
abria o cadeado que trancava a porta da central
de O2, ouvia sons provenientes do outro lado do
muro do serviço de emergência... sons de risos,
muitas pessoas conversando alto, música ao
fundo, tudo indicava ser uma festa... olhei no
rumo do muro, inclinando meus olhos para
aquele Céu estrelado e apenas suspirei, inspirei,
expirei... pois não conseguia acreditar no que
estava ouvindo! Fiz a troca dos torpedos de
oxigênio e retornei correndo para a sala dos
cuidados semi intensivos. 
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Do lado de cá do muro estava toda uma equipe
lutando para trazer o sr José de volta, para lhe

devolver o folego. Depois de longos minutos,
podemos respirar junto com o Sr José... ele retornou

da parada respiratória. Enquanto, estávamos fixando
o tubo, programando os parâmetros do ventilador

mecânico, entrou outro caso.. um jovem de 15 anos,
tentativa de suicídio, e a luta do lado de cá dos

muros continuava... 

Contudo, os sons daquela festa ecoavam na minha
cabeça junto com o pensamento de que tudo isto que

estamos vivendo não é uma fantasia, não estamos
brincando, a Covid 19 é real e ele mata. É uma

questão de tempo para mudar o lado do muro, se os
cuidados não forem tomados"
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 Site: https://sites.google.com/view/projetosafety/sobre-o-projeto?
authuser=1

Instagram: @projetosafety

Twitter: @safetyuel

Facebook: projetosafety

Projeto Safety nas redes


