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RELATÓRIO TÉCNICO

INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR  

1. Identificação Geral

Razão Social: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Nome Fantasia: HM Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): 07.954.571/0022-39 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES):  2479214

Endereço:  Av. Frei Cirilo, 3480, Messejana, Fortaleza-CE, CEP 60864-190 

Telefone: (85) 3101 4142

Responsável: Dr. Valcélio Paiva de Lima

Email: diraf@hm.ce.gov.br e vallpaiva@yahoo.com.br

Data e hora da inspeção: 28/01/2021 às 9h30

2. Equipe Técnica

Centro  Estadual  de  Referência  em  Saúde  do  Trabalhador  e  da  Trabalhadora

(CEREST/CE): Denise Coelho de Sousa (Matricula:30160789  ); Maria Soraya Farias

de Vasconcelos Sena (Matrícula: 011375).

3. Motivo da inspeção

Solicitação encaminhada ao Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador

e da Trabalhadora (CEREST/CE) pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público

Estadual do Ceará – MOVASE, em 19 de janeiro de 2020, para inspecionar o setor da

Hemodinâmica do HM Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes  da rede pública do

Governo  do  Estado,  em  virtude  do  relato  de  trabalhadora  sobre  a  falta  e  o  não

fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, necessário para

realização das atividades com segurança entre os trabalhadores da unidade devido o

grande fluxo de pacientes em atendimento propiciando a disseminação do vírus Sars-

CoV-2. 

 4. Classificação de risco da atividade para o COVID-19 (OSHA, 2020)
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RISCO ALTO: Os trabalhos de alto risco de exposição são aqueles com alto potencial de

exposição a fontes conhecidas ou suspeitas de portar o COVID-19. Os trabalhadores

desta categoria incluem: Equipe de assistência e suporte médico (por exemplo, médicos,

enfermeiros  e  outros  funcionários  do  hospital  que  precisam  entrar  no  quarto  dos

pacientes) expostos a pacientes conhecidos ou suspeitos de portar o COVID-19. (Nota:

quando esses trabalhadores executam procedimentos de geração de aerossol, seu nível

de risco de exposição se torna muito alto).  Trabalhadores de transporte médico (por

exemplo, operadores de veículos de ambulância) que transportam pacientes conhecidos

ou suspeitos de portar o COVID19 em veículos fechados. Trabalhadores de necrotérios

envolvidos  na  preparação  (por  exemplo,  para  enterro  ou  cremação)  dos  corpos  de

pessoas que se sabe ter ou são suspeitas de portarem o COVID-19 no momento de sua

morte. 

5. Resultados

A equipe técnica do CEREST/CE compareceu ao  Hospital de Messejana, em vinte e

oito  de  janeiro  de  dois  mil  e  vinte  um,  para  inspeção da situação de trabalho dos

profissionais de saúde que prestam serviço no referido setor desta instituição, para a

garantia  de  ambientes  de  trabalho  seguros  a  todos  os  trabalhadores  e  usuários,

inclusive na adoção de medidas organizativas, que envolvem o uso correto dos EPI’s

como óculos de proteção,  máscaras  (cirúrgica ou máscara de proteção respiratória,

conforme o procedimento), luvas de procedimento, gorros, avental (Imagem 1).

Fomos recebidos pelo enfermeiro responsável do setor da Hemodinâmica e

explanamos a situação relatada onde foram realizadas vistorias e captação

de  informação  com  os  colaboradores.  Solicitamos  documentos

comprobatórios referentes a entrega dos EPI’s, treinamentos relativo a sua

importância,  paramentação,  desparamentação,  conservação,  manejo  e

medidas preventivas  frente  a  este  quadro  pandêmico atual,  como tambe

realizado a averiguação do ambiente onde são armazenados os EPI’s e seu

descarte.

Conforme  apresentado,  o  local  de  armazenamento  dos  EPI’s  está

satisfatório, sendo organizado e controlado por uma colaboradora (Imagem

2), existe controle de entrega apenas para máscara PFF2 s CA8357 marca

KSN, onde a mesma fica com o profissional durante um mês e o kit Covid-19
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(Imagem 3), os quais seus componentes não foram visualizados. De acordo

com o relato, os kits são entregues quando um paciente suspeito de infecção

do Sars-CoV-2 será atendido no setor,  porém a lista  com a relação das

assinaturas confirmatórias de recebimentos de EPI’s não foi conferida pois a

responsável por este documento não se encontrar no local.

Identificamos  que  os  profissionais  de  saúde  estavam  utilizando  EPI’s  e

referiram que recebem diariamente: 02 (duas) máscaras cirúrgicas, gorro,

avental. Foi observado quantidade suficiente para distribuição destes EPI’s

acima relatados, porém ao solicitar a verificação das máscaras de proteção

respiratória PFF2 s CA8357 marca KSN foi apresentado somente 01 (uma)

unidade informado que  as  demais  estariam em armário  trancado e  sem

acesso por não terem a chave (Imagem 4)

Provimento  adequado  para  higienização  das  mãos:  lavatório/pia  com

dispensador  de  sabão  líquido,  papel  toalha,  porém lixeira  de  pedal  sem

tampa para profissionais e instalação de dispensadores com preparações

alcoólicas para a higiene das mãos (sob as formas gel ou solução a 70%)

nas salas de espera. Verificamos a disponibilização de informações sobre

higiene das mãos no lavatório e cartazes educativos preventivo a Covid-19

na  recepção  e  salas  de  procedimentos  com  fluxograma  para  Covid-19

(Imagem 5 e 6).

Segundo informação coletada com profissional do setor há um esgotamento

devido  excesso  de  trabalho,  não  tendo  nem  mesmo  horário  para

alimentação, mas relata que os EPI´s que recebe, algumas vezes não são

adequados para sua atividade.

Foi relatado que a Educação Continuada da unidade que promoveu os treinamentos

sobre Equipamentos de Proteção Individual, considerando instruções sobre quais usar

em cada situação, sua colocação, sinais de dano, sua retirada e descarte adequado e

seguro foi realizada para alguns profissionais em março de dois mil e vinte, logo inicio

da pandemia.  A relação nominal  de  frequência  para  confirmação desta  atividade o

responsável afirmou que enviará para o e-mail institucional cerest@cerest.ce.gov.br
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6. Considerações

No que se refere ao teor principal da denúncia, foi averiguado que a empresa fornece

os EPI’s,  porém a máscara PFF2 s CA8357  vem sendo possivelmente usada por

período maior ou por um número de vezes maior que o previsto pelo fabricante o que

podem  não  cumprir  os  requisitos  para  os  quais  foram  certificados,  visto  que  o

profissional  recebe  apenas  uma unidade  por  mês.  Com o  tempo,  os  componentes

desta, como por exemplo, as tiras e a ponte nasal podem se degradar, o que pode

afetar a qualidade do ajuste e a vedação. 

A lista comprobatória do recebimento e fornecimento de EPI’s não foi apresentada, até

o fechamento deste relatório, como também a relação de treinamentos voltado para

medidas  de  proteção  e  cuidados  preventivos  no  ambiente  laboral  sendo  um  dos

cumprimentos dos protocolos preconizados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Ressaltamos a importância de medidas preventivas para a redução do risco de infecção

entre  os  trabalhadores  que  atuam  tanto  ao  nível  hospitalar,  destacando-se  a

importância da lavagem de mãos, uso de EPI’s (gorro, máscaras N95, luvas internas,

óculos  de  proteção,  roupas  de  proteção,  capas  para  sapatos  impermeáveis

descartáveis, aventais de isolamento descartáveis, luvas externas e escudo facial), por

esses  profissionais.  Além  disso,  enfatizamos  os  cuidados  individuais  com  os

profissionais  de  saúde,  que  incluem  o  controle  de  sintomas  como  febre,  tosse,  e

realização de exames rotineiros (hemograma, tomografia torácica e auto examei de

sintomas  respiratórios  e  temperatura  corporal)  como  forma  de  triagem  desses

profissionais.

Reiteramos que este relatório técnico será enviado para o responsável da unidade de

saúde inspecionada com vistas a considerar,  avaliar e promover as recomendações

sugeridas  nesse  documento,  em  virtude  da  promoção  da  saúde  dos(as)

trabalhadores(as) que permanecem expostos ao risco de contaminação de Covid-19

em sua atividade laboral. Dessa maneira, recomendamos a adoção de esforços para

garantia de um processo de trabalho mais seguro e propício ao exercício profissional de

todos os(as) trabalhadores(as) visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de

transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho.
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7. Recomendações 

Diante  do  exposto,  orientamos  algumas  recomendações  técnicas para  controle  e

prevenção do COVID-19 no setor  da Hemodinâmica do Hospital  Dr.  Carlos Alberto

Studart Gomes em observância do Decreto Estadual n° 33.904/2021 que dispõe sobre

o  Isolamento  Social  e  estabelece  medidas  preventivas  direcionadas  a  evitar  a

disseminação  da  COVID19  no  estado  do  Ceará,  da  Nota  técnica  15/2020  da

Procuradoria Geral do Trabalho PGT que dispõe sobre Gestão de Unidades de saúde

para proteção da saúde dos trabalhadores em serviços de saúde como também as

orientações e protocolos do Ministério da Saúde, ANVISA e Organização Mundial da

Saúde (OMS).  

1. Monitorar os casos suspeitos e confirmados de COVID-19 e garantir o afastamento

desses profissionais do ambiente de trabalho de acordo com as orientações dispostas

no  link:  http://renastonline.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/arquivos/recursos/cgsat_-

_recomendacoes_de_protecao_aos_trabalhadores_dos_servicos_de_saude_no_atendi

mento_de_covid-19.pdf.

2. Orientar  os  profissionais  de  saúde,  minimamente,  sobre  o  uso,  retirada,

acondicionamento, avaliação da integridade, tempo de uso e critérios para descarte das

máscaras  N95/PFF2  ou  equivalente,  segundo  Protocolo  definido  pela  Unidade

Hospitalar, em conjunto com as equipes das unidades assistenciais para uso eficiente e

racional  da  máscara  N-95  ou  PFF2.  Observação:  Máscaras  de  tecido  não  são

recomendadas em serviços de saúde, sob qualquer circunstância;

3. Utilizar respiradores para particulados com eficácia mínima de 94% para partículas

de até 0,3 µ (máscaras PFF2/N95) durante procedimentos que gerem aerossóis, como

intubação orotraqueal, aspiração e ressuscitação cardiopulmonar e nas situações em

que a avaliação da tarefa pela organização indique a necessidade de uso do respirador.

Excepcionalmente,  pode  ser  feita  a  reutilização  e  o  uso  estendido  de  máscaras

PFF2/N95,  desde  que  seguidas  as  orientações  dispostas  no  link:

http://renastonline.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/arquivos/recursos/cgsat_-

_recomendacoes_de_protecao_aos_trabalhadores_dos_servicos_de_saude_no_atendi

mento_de_covid-19.pdf.
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4. Utilizar protetor facial (face shield), para proteger e racionalizar a máscara N95/PFF2

ou equivalente de contato com as gotículas expelidas pelo paciente,  minimizando a

contaminação da máscara;

5. Inspecionar visualmente a máscara N95/PFF2 ou equivalente, antes de cada uso,

para avaliar se sua integridade foi comprometida. Máscaras úmidas, sujas, rasgadas,

amassadas ou com vincos, devem ser imediatamente descartadas;

6. Ofertar Educação Permanente em Saúde sobre paramentação, desparamentação e

descarte de EPI’s e medidas preventivas para diminuir a disseminação da COVID-19

para todos os trabalhadores da sáude que poderão ser realizados na modalidade de

ensino  à  distância,  de  modo  a  garantir  que  as  atividades  sejam  executadas  com

segurança;

7. Reforçar a limpeza e desinfecção dos ambientes com maior circulação de pessoas,

tais  como  recepções,  banheiros,  refeitório/copa  e  enfermarias  de  acordo  com  a

recomendação técnica da 04/2020 da ANVISA;

8. Formalizar a lista nominal com assinaturas dos trabalhadores ao receber os EPI’s;

9. Atenção as Normas Regulamentadoras NR 07 - Programa de Controle Médico de

Saúde Ocupacional (PCMSO), NR 09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

(PPRA)  e  NR 32  -  Segurança  e  Saúde no Trabalho em  Serviços  de  Saúde,  pelo

Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da

unidade; 

10. Criar  condições  para  realização  de  pausas  e  descanso  durante  a  jornada  de

trabalho normal  ou  durante  a  prestação de  horas  extraordinárias,  quando  houver  e

buscar a alternância de tarefas entre funções de maior e menor estresse.

Denise Coelho de Sousa  Matricula:30160789

Diretora do CEREST/CE - SESA/CE

Maria Soraya Farias de Vasconcelos Sena Matrícula: 011375

Técnico de Referência do CEREST/CE - SESA/CE
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

IMAGEM 1: Entrada do setor Hemodinâmica, Hospital Dr. Carlos Alberto Studart
Gomes.

FONTE: acervo pessoal do CEREST/CE.

IMAGEM 2: Sala de armazenamento dos EPI’s, Hospital Dr. Carlos Alberto Studart
Gomes

FONTE: acervo pessoal do CEREST/CE.
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IMAGEM 3: Kit COVID-19, Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

FONTE: acervo pessoal do CEREST/CE.

IMAGEM 4: Mascara Hospitalar Branca PFF2, Hospital Dr. Carlos Alberto Studart
Gomes

FONTE: acervo pessoal do CEREST/CE.
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IMAGEM 5: Lavatório com pias e dispensadores de sabão / lixeira sem tampa, Hospital

Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

FONTE: acervo pessoal do CEREST/CE.

IMAGEM 6: Pôster com fluxograma de COVID-19, Hospital Dr. Carlos Alberto Studart

Gomes

FONTE: acervo pessoal do CEREST/CE
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