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 Salvador, 02 de dezembro de 2020 

 

 

RELATÓRIO N.º 506/2020 - CESAU 

       

  

OBJETO: Parecer. - Centro de Apoio 

Operacional de Defesa da Saúde- CESAU 

REFERÊNCIA: 2ª Promotoria de Justiça de 

Mata de São João / Avaliação de uso de 

Equipamento de Proteção Individual no 

Serviço de Atenção Domiciliar.  

	

Notícia de Fato nº 167.9.238913/2020 

 

 

 

A Exma. Sra. Dra. Andréa Fontoura, Promotora de Justiça, solicita: 

 

“...parecer técnico acerca da conduta adotada pelo 

Município no tratamento dispensado ao paciente 

ANTÔNIO JORGE, a fim de que se esclareça se há 

irregularidades ou negligência proveniente das 

decisões tomadas pela coordenação que possam 

acarretar risco à saúde e à vida do paciente.” 
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O caso em tela refere-se à utilização de capa de proteção pela equipe 

de Serviço de Atenção Domiciliar e sua reutilização por outros profissionais 

após desinfecção da mesma. 

 

Não há informação sobre a situação clínica do paciente; além de ser 

traqueostomizado, resposta da equipe EMAD do SAD de Mata de São João-Ba 

relata: “Os procedimentos que os profissionais de saúde realizam 

diariamente no paciente são: aplicação de medicação subcutânea, aferição 

de sinais vitais (pressão artéria, temperatura, contagem das incursões 

respiratórias e dos batimentos cardíacos por minuto) e fisioterapia...” 

 

 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), na Norma 

Regulamentadora 6 (NR 6), da Portaria 3.214, considera-se Equipamento de 

Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

 

Os EPIs são, portanto, itens destinados à segurança dos profissionais 

de saúde que os utilizam, com o objetivo de evitar contaminação ao exercer 

atividade com possível risco de contaminação. 

 

 

Segundo manual de Segurança do paciente no domicílio, publicado 

pelo Ministério da Saúde em 2016, as medidas padronizadas para o cuidado 

em saúde são: colocação (acomodar o usuário de acordo com sua 

complexidade ou risco), higienização das mãos, higiene respiratória, 

utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), manuseamento 
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seguro da roupa e coleta segura de resíduos. Essas medidas devem ser 

adotadas por cuidadores e profissionais, de modo a evitar o surgimento de 

infecções no tratamento em domicílio e outras complicações.1 

 

Citado manual também traz alguns equipamentos de proteção 

individual e suas respectivas indicações de uso: 

 

 
 

EPIs como avental e capa descartáveis são utilizados para a proteção 

da roupa e pele do profissional e devem ser descartados adequadamente após 

sua utilização. EPI que permite sua reutilização deve ser higienizado e 

verificado seu estado de conservação conforme proposto pelo fabricante. 

 

 

 
1 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/novembro/04/2016_0420_versao_digital.pdf 
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Nota Técnica Nº 9/2020-CGAHD/DAHU/SAES/MS, que traz 

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), indica o uso de 

avental para os profissionais de saúde nos casos de pacientes suspeitos ou 

confirmados da COVID-19. 

 

 Citada Nota Técnica traz sobre o capote/avental: 

 

“2.4 Capote/avental 

O capote ou avental descartável deve ser utilizado, 

nos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 

durante procedimentos onde há risco de respingos de 

sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a 

fim de evitar a contaminação da pele e roupa do 

profissional. Devem ser de mangas longas, punho de 

malha ou elástico e abertura posterior. 

Após a remoção do capote deve-se imediatamente 

proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão 

dos vírus para o profissional, pacientes e ambiente.” 

 

 
  
 Sendo assim, diante do quadro de pandemia que enfrentamos e do 

potencial de disseminação do novo coronavírus, é imperiosa a necessidade de 

redobrar os cuidados de proteção como medida de precaução para a equipe e 

paciente. 

 

As máscaras cirúrgicas, desde que a sua superfície esteja íntegra e esta 

não esteja úmida, são suficientes para realização dos cuidados com segurança 
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tanto do paciente quanto do profissional, sem prejuízo à sua saúde ou vida, o 

que está sendo praticado pela equipe. Em caso de possível contato com 

excreções ou secreções, faz-se necessário o uso de luvas. Já o avental 

descartável ou jaleco deve ser utilizado como forma de proteção física 

e biológica; no caso de avental descartável, este deve ser descartado 

adequadamente após o uso. 

 

 

Considerando a resposta da equipe EMAD do SAD de Mata de São João-

Ba presente no expediente, não há irregularidades ou negligência proveniente 

das decisões tomadas pela coordenação ou pela equipe que presta a 

assistência ao paciente, desde quando estão sendo utilizados os EPIs 

necessários. 

 

Reiteramos a importância da higienização das mãos com frequência e 

sempre que uma superfície seja tocada. 

 

 

 
 
Dra. Ana Paula Mattos 
Cremeb 11208 
MPE/CESAU 
Matrícula 353616  

 

 

Marina Castro 
Assistente Técnico-Administrativo                                                                                            
MPE/CESAU                                                                                                     
Matrícula 354011 


