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Recife, 15 de março de 2020.

 

 

A Sua Excelência, o Senhor

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA

Governador do Estado de Pernambuco

 

 

Assunto: Plano de Contigência para Infecção pelo Coronavírus (COVID-19)

 

 

Senhor Governador,

 

Cumprimentando-o respeitosamente, no intuito de contribuir no

aperfeiçoamento das ações programadas no Plano Estadual de Contigência para Infeccção

pelo Coronavírus (COVID-19), notadamente nos aspectos que tratam da prevenção de

contágio e transmissão comunitária em locais de trabalho, apresento a Vossa

Excelência considerações técnicas do Ministério Público do Trabalho pautadas em atuação

nacional e experiências acompanhadas em outras unidades da Federação sobre o tema.

 

De plano, enfatiza-se a preocupação com os profissionais expostos à situação

de contágio, no âmbito público e privado das relações de trabalho, razão pela qual se pondera

pela prudência de ampliação do grupo de maior risco a ser considerado nas medidas em

execução pelo Estado para os procedimentos eficazes de prevenção e controle de infecções

decorrentes do vírus.

 

Conforme a Nota Técnica Conjunta nº 02/2020 – PGT/CODEMAT/CONAP,

expedida para atuação coordenada dos Membros do Ministério Público do Trabalho em face da

pandemia da doença infecciosa do novo coronavírus (COVID-19), já declarada pela

Organização Mundial de Saúde – OMS, a atuação preventiva dos atores sociais deverá ser

dirigida prioritariamente aos trabalhadores que tenham potencial exposição, pelas funções

desempenhadas, com atenção à classificação de graus de risco elaborada pela Occupational

Safety and Health – OSHA, abaixo reproduzida:

 

a. Risco muito alto de exposição: aqueles com alto potencial de contato com casos

confirmados ou suspeitos de COVID-19 durante procedimentos médicos,

laboratoriais ou post-mortem, tais como: médicos, enfermeiras, dentistas,

paramédicos, técnicos de enfermagem, profissionais que realizam exames ou

coletam amostras e aqueles que realizam autopsias;

b. Risco alto de exposição: profissionais que entram em contato com casos

confirmados ou suspeitos de COVID-19, tais como: fornecedores de insumos de

saúde, e profissionais de apoio que entrem nos quartos ou ambientes onde estejam

ou estiveram presentes pacientes confirmados ou suspeitos, profissionais que



realizam o transporte de pacientes, como ambulâncias, profissionais que trabalham

no preparo dos corpos para cremação ou enterro;

c. Risco mediano de exposição: profissionais que demandam o contato próximo

(menos de 2 metros) com pessoas que podem estar infectadas com o novo

coronavírus (SARS-COv-2), mas que não são considerados casos suspeitos ou

confirmados; que tem contato com viajantes que podem ter retornado de regiões de

transmissão da doença (em áreas de transmissão comunitária); que tem contato

com o público em geral (escolas, ambientes de grande concentração de pessoas,

grandes lojas de comércio varejista) (em áreas com transmissão comunitária);

d. Risco baixo de exposição: aqueles que não requerem contato com casos

suspeitos, reconhecidos ou que poderiam vir a contrair o vírus, que não tem contato

(a menos de 2 metros) com o público; profissionais com contato mínimo com o

público em geral e outros trabalhadores.

 

Decisão que defina a ampliação da classificação dos profissionais sujeitos ao

risco de contágio, nos termos acima, servirá de instrumento fundamental para real contenção da

pandemia, com atenção ao complexo contexto que envolve a cadeia social de fluxo de pessoas

nos diversos ambientes com maior sujeição à contaminação.

 

Sendo imprescindível a promoção de treinamentos na rede de saúde e de

educação, com ampliação de campanhas orientativas, aquisição de insumos e equipamentos

de proteção coletiva e individual adequados ao risco, com exigência de idênticas práticas pelas

empresas contratadas pela administração pública e municípios vinculados à atuação da rede de

saúde estadual, propõe-se o fomento de articulações junto a profissionais da área de saúde

coletiva vinculados à FIOCRUZ e demais entidades vinculadas à Saúde e Segurança

Ocupacional, a exemplo da FUNDACENTRO e Associações de Engenharia e Medicina do

Trabalho.

 

Na mesma linha, enfatiza-se a relevância de coordenação permanente dos

agentes de vigilância em saúde do Estado e municípios para intercâmbio de ações positivas

implementadas por cada órgão, haja vista a experiência dos Cerests Estadual e Municipais no

propósito educativo direcionado pelo Ministério da Saúde, com atenção às peculiaridades locais,

bem como suporte do quadro de expertos na área de saúde e segurança ocupacional.

 

Para exemplo, citamos propostas educacionais listadas no Plano de

Contigência do Município de Jaboatão dos Guararapes, no qual previsto planejamento

para: capacitação da Rede de Vigilância e Atenção à Saúde sobre a situação epidemiológica do

país e as ações de enfrentamento ao COVID 2019; elaboração e divulgação de materiais de

educação em saúde para o trabalhador da saúde; parcerias com as Instituições de Ensino

públicas e privadas para divulgação de ações de prevenção e controle da disseminação do novo

Coronavírus e normas de etiqueta respiratória; ações de educação em saúde para a Rede de

Ensino; ações de educação em saúde nas salas de espera das unidades de saúde; ações de

educação em saúde para a rede hoteleira; ações de educação em saúde para os profissionais

que transportam pacientes.

 

No desenvolvimento das ações específicas de prevenção ocupacional,

especialmente dos profissionais que atuam na área de saúde, salienta-se que o detalhamento

de procedimentos uniformes e a especificação dos equipamentos de proteção



adequados precisam ser ações referenciadas no plano estadual de contingenciamento, com

vistas à vinculação da atuação administrativa, nos moldes já definidos pelo Estado do Rio

Grande do Norte em seu plano correspondente para efetiva prevenção daqueles e outros

profissionais ao risco biológico, abaixo transcritos:

 

4.3 ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES

HOSPITALARES (PRONTO SOCORRO, CLÍNICA MÉDICA E UNIDADE DE

TERAPIA INTENSIVA)

•Identificar precocemente pacientes suspeitos;

• Oferecer máscara cirúrgica aos pacientes suspeitos, desde o momento em que

forem identificados na classificação de risco até sua chegada ao local de

isolamento;

• Aos profissionais de saúde que estão em contato como caso suspeito deve

utilizar EPI (preferencial máscara n95, nas exposições por um tempo mais

prolongado e procedimentos que gerem aerossóis; máscara cirúrgica em

exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de face;

luvas; capote/avental).

      Deverão ser utilizadas máscaras 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), sempre que realizar procedimentos

geradores de aerossóis como, por exemplo, intubação ou aspiração traqueal,

ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes

da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais e

broncoscopias.

• Realizar sempre a higienização das mãos;

• Os insumos como sabão líquido, álcool gel e EPI, deverão ser providos

pela Instituição.

(...)

 

4.4 NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA O CONTROLE DE INFECÇÃO EM

SERVIÇOS DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS

EM SERVIÇOS DE SAÚDE

O Controle de Infecção em Serviços de Saúde para prevenção do

CORONAVÍRUS (COVID-19), envolve questões referentes à aplicação de

medidas de precaução e isolamento, processamento de artigos médicos,

limpeza e desinfecção de superfícies, transporte de paciente,

processamento de roupas, manejo de resíduos e à infra-estrutura física das

unidades de isolamento, visando evitar ou reduzir ao máximo a transmissão

desse microorganismo aos profissionais da saúde e familiares e garantir a

qualidade do atendimento nos serviços de saúde. Os serviços de saúde devem

garantir que políticas e práticas internas minimizem a exposição a patógenos

respiratórios, incluindo o novo coronavírus (COVID-19)(ANVISA, 2020). Para

tanto deve capacitar sua equipe de profissionais de saúde, tanto próprios

quanto terceirizados, em relação ao uso de EPI, dispositivo de proteção

respiratória, dentre outros, para a evitar a transmissão de agentes

infecciosos. Além disso, deverão ser adotados os corretos procedimentos de

desinfecção após o atendimento de casos suspeitos, seja nas unidades

hospitalares, unidades de pronto atendimento, transporte sanitário (SAMU),

ou até mesmo ocorrência em navios e aeronaves. O serviço de Saúde devem



elaborar e dispor de todos os protocolos, normas e rotinas técnicas escritas e

atualizadas dos procedimentos envolvidos na assistência aos casos suspeitos

ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), tais como: fluxo

dos pacientes dentro do serviço de saúde, procedimentos de colocação e

retirada de EPI, procedimentos de remoção e processamento de

roupas/artigos e produtos utilizados na assistência, rotinas de limpeza e

desinfecção de superfícies, rotinas para remoção dos resíduos, entre

outros; e deixá-los de fácil acesso a toda a equipe de saúde. Convém

ressaltar que as medidas devem ser implementadas antes da chegada do

paciente ao serviço de saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e

durante toda a assistência prestada, até mesmo durante o transporte. As

orientações para os serviços de saúde encontram-se na Nota Técnica

GVIM/GGTES/ANVISA, disponível em:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-

2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28 e

podem ser atualizadas a qualquer momento à medida que mais informações

estiverem disponíveis. Todas as orientações relativas as questões sanitárias

devem ser acompanhadas constantemente pelas Notas Técnicas emitas pelas

áreas competentes. Todas as orientações relativas as questões sanitárias devem

ser acompanhadas constantemente pelas Notas Técnicas emitas pelas áreas

competentes da Anvisa e Vigilância Sanitária Estadual disponíveis no site da

SESAP/RN.

 

4.4.1 Biossegurança

A biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir,

controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir

ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente.

(BRASIL,2010) Neste aspecto, a Vigilância Sanitária possui normas técnicas

específicas para conduzir práticas seguras nos serviços de saúde nas áreas de

acondicionamento de medicamentos e insumos para a saúde; esterilização e

desinfecção de artigos; segurança ocupacional; limpeza e desinfecção de

resíduos translado de corpos; resíduos de serviços de saúde. Todas essas

atividades estão regulamentadas e podem ser consultadas na página oficial da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). De acordo com as

Recomendações Internacionais de Saúde Ocupacional e com a Legislação

Brasileira (NR-9), as medidas de engenharia devem ter prioridade no

controle da exposição aos agentes de risco existentes no ambiente de

trabalho. Seguem-se as administrativas. Quando ambas não forem suficientes

ou estiverem em implantação, devem ser indicados os EPIs. Ao se tratar dos

agentes biológicos, especialmente no caso de exposição a agentes altamente

virulentos, recomenda-se sua utilização de forma contínua.

Atenção: Ressaltamos que a máscara PFF2/N95 é de uso individual, deve ser

descartada imediatamente após o uso se molhar, sujar, mal funcionamento

ou qualquer intercorrência na máscara.

 

a) Medidas de engenharia

Recomendações para residência ou unidade em que haja pacientes

suspeitos/confirmados; •

 Tratamento domiciliar - local reservado na residência;



• Ambulatório/urgência para triagem local separado dos demais;

• Recomendações para hospitais:

Quarto individual com antecâmara e pressão negativa para evitar que o ar saia

para outro ambiente; quarto individual com antecâmara e sistema de

refrigeração/exaustão com filtro de alta eficiência (HEPA), especializado, de modo

a prover, no mínimo, 12 trocas de ar por hora, em conformidade com a NBR

7256: 2005 da ABNT; quarto individual com antecâmara (para paciente com

suspeita ou confirmação) ou coletivo se não existem quartos privativos

disponíveis em número suficiente, considerar isolamento por coorte (ou seja,

separar os pacientes por tipo de doença/agente etiológico); quando existe um

grande número de pacientes infectados, deve ser definida área específica do

hospital para isolamento de influenza.

 

Esta área deve, se possível:

• Conter recepção/internação do paciente separada do restante do hospital.

• Conter entrada e saídas separadas do restante do hospital.

• Ser restrita à passagem de outros pacientes, visitantes ou profissionais que

estejam trabalhando em outros locais do hospital. (NÃO: deve ser restrita à

passagem de pacientes, visitantes ou profissionais da área de pacientes

infectados!).

• Ser previamente avaliada pelo setor de engenharia do hospital para excluir a

possibilidade do sistema de ventilação hospitalar lançar ar de áreas de isolamento

para outras áreas do hospital;

• Ter sua entrada sinalizada com alerta para área de isolamento de influenza e as

medidas necessárias para entrada na mesma;

• Os profissionais de saúde que atuam na assistência direta de pacientes

devem ser organizados na forma de escala para trabalhar em áreas de

isolamento respiratório ou em áreas que recebam pacientes com outros

tipos de patologia, não podendo circular de uma área para outra;

• Toda a área deve ser devidamente sinalizada com avisos de risco biológico

elevado e restrição de acesso;

• É contra-indicado o uso de ar condicionado ou ventiladores.

 

b) Medidas administrativas

Treinamento dos procedimentos que minimizem o contato de profissionais

com o paciente com suspeita ou confirmação do coronavírus (COVID-19) e

suas secreções, do uso correto, guarda e higiene dos EPIs; para o

reconhecimento de sintomas iniciais do COVID-19, ação imediata caso algum

profissional da saúde seja infectado, estratégias de comunicação eficaz entre

setores da unidade de saúde, ações a serem tomadas por cada setor; descarte

correto de material contaminado, auditoria/ avaliação do cumprimento das

normas de biossegurança, sinalização de risco (ANEXO 1).

c)Transporte Interno de Pacientes

 • Evitar o transporte de pacientes com suspeita ou confirmação de influenza. Se

a saída do paciente de seu quarto se faz necessária, utilizar máscara também no

paciente;

• Os profissionais envolvidos no transporte devem utilizar EPI adequado e

adotar as medidas de precaução,

• Quando ocorrer contato do paciente com superfícies, elas devem ser limpas



após a realização do transporte. Por exemplo, se o paciente foi transportado em

ambulância, suas partes internas devem ser limpas, utilizando desinfetante como

álcool a 70%.

• Em caso de óbito, o translado de corpos em portos, aeroportos e fronteiras deve

seguir a RDC 33 de 8 de julho de 2011, que dispõe sobre o controle e fiscalização

de Restos Mortais Humanos. Quanto a transladação se der por veículo dentro da

mesma unidade federativa devem-se observar as normas locais e contratar

serviço funerário habilitado pela Vigilância Sanitária. É importante seguir as

mesmas medidas de precaução do serviço de saúde e aplicar medidas de

desinfecção de superfícies onde houve contato dos corpos infectados.

d) Outras Medidas

• Pacientes, profissionais de saúde e visitantes devem ser orientados a minimizar

o risco de transmissão da doença através de medidas de higiene, utilizando lenço

descartável para higiene nasal, cobrindo nariz e boca quando espirrar ou tossir e

mantendo as mãos longe de mucosas de olhos e nariz;

• Suspender internações eletivas (cirúrgicas e clínicas);

• Restringir a entrada de visitantes com doença respiratória aguda;

• Restringir a atuação de profissionais da saúde com doença respiratória

aguda;

• Equipamentos Proteção Individual – EPIs;

• Equipamentos de proteção complementar; • Indicação de uso dos EPIs;

• Realizar higiene das mãos;

• Limpeza e desinfecção de superfícies.

 

e) Higiene das Mãos

Os profissionais de saúde, pacientes e visitantes devem ser devidamente

instruídos e monitorados quanto à importância da higienização das mãos.

A higienização das mãos deve ser realizada através da lavagem das mãos com

água e sabão. A lavagem das mãos com água e sabão é essencial quando as

mãos estão visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outros fluidos

corporais.

 

FLUXO DA HIGIENE ANTI-SÉPTICA DAS MÃOS

Conforme orientação da Organização Mundial de Saúde, a OMS recomenda que

aconteça em 5 momentos: • Momento 1: antes de contato com o paciente; •

Momento 2: antes da realização de procedimento; • Momento 3: após risco de

exposição a fluidos biológicos; • Momento 4: após contato com o paciente; •

Momento 5: após contato com áreas próximas ao paciente, mesmo que não

tenha tocado o paciente.

 

f) Limpeza e desinfecção de superfícies

Não há recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de superfícies

em contato com casos suspeitos ou confirmados pelo COVID-19. Os princípios

básicos para tal ação estão descritos no Manual para a Limpeza e Desinfecção

de Superfícies, da ANVISA, destacando-se:

• Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, devem ser apropriadas para a

atividade a ser exercida e necessárias ao procedimento;

• Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de

microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó.



Utilizar varredura úmida que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de

limpeza de pisos;

• Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida,

ensaboar, enxaguar e secar. Os desinfetantes com potencial para limpeza de

superfícies incluem aqueles à base de cloro, alcoóis, alguns fenóis e iodóforos e o

quaternário de amônio;

• É recomendado o uso de kits de limpeza e desinfecção de superfícies

específicos para pacientes em isolamento de contato;

• Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de

trabalho, ainda com os profissionais usando EPI e evitando contato com os

materiais infectados;

• A frequência de limpeza das superfícies pode ser estabelecida para cada

serviço, de acordo com o protocolo da instituição.

 

4.4.2. Recomendações gerais

Os profissionais que prestarem cuidados aos casos suspeitos ou confirmados

deverão ficar restritos a área. Deve-se evitar a saída do paciente da unidade de

isolamento; mas, se necessário sua remoção. O pessoal do setor que for recebê-

lo deverá ser notificado da sua chegada e devidamente orientado para os

cuidados a serem tomados. Se permitido visitas na unidade de saúde, elas

devem ser restritas. As visitas têm de utilizar, sob supervisão, equipamento de

proteção individual–EPI, e os profissionais da unidade devem orientá-las para as

precauções básicas e de isolamento. O acesso de outras pessoas não

essenciais ao paciente nem para o seu cuidado (também estagiários) não deve

ser permitido nessa unidade de atendimento. Todos os artigos e equipamentos

utilizados para o cuidado com o paciente são considerados contaminados. Se

reutilizáveis, deve-se seguir as recomendações do fabricante. Devem ser

processados no hospital, conforme a RDC 15/2012 e Manual de limpeza de

Superfícies da Anvisa.

• Os profissionais da saúde devem utilizar barreira de proteção básica,

respiratória e de contato.

• O profissional ou visitante que tenha acesso à unidade de isolamento deve

utilizar aventais, luvas, e proteção respiratória.

• Não é preciso adotar um ciclo de lavagem especial para as roupas provenientes

de casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus (COVID-19), podendo

ser seguido o mesmo processo estabelecido para as roupas provenientes de

outros pacientes em geral.

• Os pacientes devem ser orientados a não compartilhar pratos, copos, talheres,

toalhas, roupas de cama ou outros itens com outras pessoas.

• Os resíduos de saúde devem seguir as recomendações da RDC 222/2018.

• O transporte de material biológico humano classificados como categoria A, B ou

de risco mínimo nos serviços de saúde devem seguir ao disposto na RDC 20 de

10 de abril de 2014, de acordo com as determinações referentes a embalagem,

acondicionamento, rotulagem, responsabilidade do remetente e destinatário,

incluindo os preceitos de biossegurança.

 

Ainda, na busca de esforço coletivo para contenção da disseminação da

doença no solo pernambucano, manifesta-se imperioso o envolvimento das empresas e da

sociedade civil, observando o que dispõe o artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/90),



de maneira a sensibilizar os empregadores que representem setores econômicos de risco muito

alto, alto ou mediano (OSHA), para que, além das medidas de segurança ocupacional

obrigatórias, adotem medidas que impliquem em alterações de rotinas de trabalho, como política

de flexibilidade de jornada, abrangendo os trabalhadores que atendam familiares doentes ou em

situação de vulnerabilidade a infecção pelo coronavírus e para que obedeçam quarentena e

orientações que vierem a ser expedidas pelos serviços de saúde do Estado.

 

Também ressalta-se como proposta de política administrativa a edição de ato

dirigido aos gestores dos contratos de prestação de serviços, quando houver serviços

terceirizados, quanto à responsabilidade da empresa contratada em adotar todos os meios

necessários para conscientizar e prevenir seus trabalhadores acerca dos riscos do contágio e

da obrigação de notificação da empresa contratante quando do diagnóstico de trabalhador com a

doença (COVID-19).

 

Esperando o acolhimento das medidas preconizadas, colocamo-nos à

disposição para contribuições complementares e o que mais necessário para o enfrentamento

da crise do novo coronavírus junto aos demais órgãos de defesa da saúde.

 

Atenciosamente, 

 

 

ANA CAROLINA RIBEMBOIM

Procuradora-Chefe do MPT em Pernambuco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Contigência Estadual para Infeccção Humana pelo COVID-19 elaborado pela

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (2020).


