
MEDIDAS  DE  BIOSSEGURANÇA  UTILIZADAS  PELOS  PROFISSIONAIS  DE
SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

GOMES, J. K. S.1; DE SOUSA, R. C. M.2; ALVES, D. V.3; DA SILVA, J. C.4; DA SILVA, D.
H.5; SILVA, J. M.6

GRADUANDAS  EM  FISIOTERAPIA,  UNINASSAU  REDENÇÃO  -  TERESINA-PI¹²³45;
PROFESSORA ADJUNTA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI)6.

RESUMO

Introdução:  Diante  da  pandemia  do  COVID-19,  surgiu  a  necessidade  de  maior
proteção individual.  Os profissionais de saúde,  que estão próximos de pacientes
infectados, possuem maior risco de contágio do vírus, por isso, existe a necessidade
de  intensificar  a  proteção.  Metodologia:  Trata-se  de  uma  revisão  bibliográfica,
composta por artigos da base de dado PubMed e dados do site do Ministério da
Saúde. Resultados e discussão: Foram encontrados 231 artigos, sendo utilizados
cinco deles, os quais estiveram de acordo com os critérios de elegibilidade e que
demonstraram as medidas de biossegurança necessárias para os profissionais de
saúde  em tempos  de  pandemia  do  COVID-19.  Conclusões:  Concluiu-se  que  é
necessário o uso de equipamentos de proteção individual (como máscaras, luvas,
óculos,  dentre  outros),  os  quais  ajudam na  prevenção  contra  a  infecção  destes
profissionais com o vírus.
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ABSTRACT

Introduction: In the face of the COVID-19 pandemic, there was a need for greater
individual protection, and health professionals, as they are close to infected patients
and  due  to  the  ease  of  transmission  of  the  virus,  there  is  a  need  for  greater
protection.  Methodology: This is a bibliographic review, consisting of articles from
the PubMed database and data from the Ministry of Health website.  Results and
discussion: 231  articles  were  found,  five  of  which  were  used,  which  were  in
accordance  with  the  criteria  of  eligibility  and  that  demonstrated  the  necessary
biosafety  measures  for  health  professionals  in  times  of  COVID-19  pandemic.
Conclusions: It  was  concluded  that  it  is  necessary  to  use  personal  protective
equipment (such as a mask, gloves, glasses, among others), which help to prevent
infection by these professionals with the virus.
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INTRODUÇÃO

O coronavírus  2 da síndrome respiratória  aguda grave (SARS-CoV-2)  é  o
vírus que causa o COVID-19, o qual provoca sintomas de dor de cabeça, tontura,
anosmia (perda do olfato),  ageusia (perda de paladar),  fraqueza muscular e dor.
Além disso,  a pandemia originada pelo COVID-19 afeta a saúde psicossocial  da
humanidade,  com  aumento  da  ansiedade,  estresse,  depressão  e  dificuldades
financeiras (HOLMES et al., 2020). 

A transmissão do SARS-CoV-2 pode ocorrer tanto nos hospitais quanto em
outros setores da sociedade, com isso, certas precauções devem ser priorizadas
pela população (como o uso de máscara), profissionais de saúde e colaboradores de
unidades de saúde que atendem paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-
19,  como  forma  de  prevenir  a  infecção.  Dessa  maneira,  uma  das  principais
precauções  é  o  isolamento  precoce  dos  pacientes  com  suspeitas  de  infecção,
proporcionando a diminuição do risco de transmissão para os indivíduos próximos
(HEINZERLING et al., 2020).

O cuidado seguro e com qualidade na pandemia depende de vários fatores,
como a saúde e bem-estar mental dos profissionais. Estes, além da exaustão, se
deparam com decisões  de  triagem,  separação  de  familiares,  dor  pela  perda  de
pacientes e colegas, bem como o próprio risco de infecção. Esses fatores podem ser
minimizados,  principalmente  com  o  uso  de  equipamento  de  proteção  individual
(EPI), luvas, máscaras faciais, óculos de proteção e vestido impermeável. Além do
fornecimento de EPI,  a colocação e retirada devem ocorrer de forma cuidadosa,
sendo  importante  o  treinamento  e  supervisão.  Entretanto,  os  riscos  de  infecção
podem ser  maiores  no início  do  surto,  quando os  profissionais  ainda não estão
adaptados com uso dos EPI’s (CHERSICH et al., 2020).

Assim, o objetivo da presente revisão bibliográfica é identificar as medidas de
biossegurança  utilizadas  pelos  profissionais  de  saúde  durante  a  pandemia  do
COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica, constituída por estudos clínicos sobre a
biossegurança dos trabalhadores de hospitais em tempos de pandemia, realizada na
base de dado PubMed e no site do Ministério da Saúde. Além disso, foram utilizados
os seguintes descritores: pandemics AND hospitals AND occupational Health. Foram
incluídos na pesquisa artigos originais entre 2015 e 2020, nos idiomas português e
inglês, mas excluídos os artigos incompletos, indisponíveis e relatos ou séries de
casos que não abordassem o tema proposto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 231 artigos, cinco foram utilizadas na presente revisão
bibliográfica.

Parte  dos  estudos  analisados  enfatiza  a  importância  da  prevenção  dos
profissionais  responsáveis  pelo  tratamento  de  indivíduos  infectados,  os  quais
também  precisam de  um acompanhamento  sobre  seu  estado  de  saúde.  Nesse
sentido, Zhang et al. (2020) relata que o fato do número de casos de acometimentos



pela  doença serem altos,  tem-se a  necessidade de proteger  os  profissionais  de
saúde, os quais devem ser treinados para o uso adequado dos equipamentos de
proteção individual necessário, participando de reuniões sobre educação médica e
isolamento  precoce  em situações  de  profissionais  infectados.  Além disso,  como
prevenção para o aparecimento de futuras epidemias, é essencial armazenar certos
epi´s e aparelhos médicos, que são cruciais nesses casos, em unidades de saúde
ou centros coordenados, evitando, assim, a falta deles futuramente. 

Para  Kangqi  et  al.  (2020),  a  difusão  do  COVID-19  pode  ocorrer  pelas
gotículas  aerossolizadas excretadas durante  espirros,  tosse ou respiração,  como
também por  transmissões aéreas que  incluem os  procedimentos  de geração de
aerossóis  (intubação  endotraqueal,  extubação,  ventilação  não  invasiva  e
micronebulizações).  À  vista  disso,  o  Ministério  da  Saúde  estabelece  que  os
profissionais  de  saúde  que  estiverem  em  contato  com  pacientes  suspeitos  ou
confirmados pelo vírus devem utilizar os EPI’s que são: gorro, óculos de proteção,
máscara (cirúrgica ou de proteção respiratória),  avental  impermeável  de mangas
longas e luvas de procedimento. 

No que diz respeito aos equipamentos de proteção, há discrepância de como
e  quando  devem  ser  utilizados.  A  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),  por
exemplo, recomenda o uso de máscaras para proteção de profissionais de saúde
durante os cuidados rotineiros e de respiradores nos procedimentos de aerossóis,
enquanto os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA e o Centro
Europeu de Prevenção e Controle de Doenças recomendam o uso de respiradores
tanto  para  procedimentos  de  rotinas  como  para  os  que  contêm  alto  risco  de
contaminação. Além disso, alguns estudos sugerem o uso dos equipamentos por até
8 horas contínuas, entretanto, é comum o uso prolongado em alguns locais, devido à
insuficiência desses materiais (CHUGHTAI et al., 2020).

Dessa  maneira,  os  artigos  mostraram  que  muitos  profissionais  da  saúde
podem  ser  infectados  por  COVID-19  durante  a  manipulação  dos  pacientes
confirmados, que, além de ocasionar o afastamento do trabalhador, podem gerar
problemas graves de saúde. Além disso, enfatizaram que é relevante o isolamento
quando  houver  suspeita  de  infecção  e,  no  caso  dos  profissionais  de  saúde,  é
indispensável o uso corretamente dos equipamentos de proteção individual para que
não haja a disseminação. Todavia, foi relatada a existência de casos em que a falta
de recursos dos hospitais em relação à distribuição dos equipamentos de proteção
individual gera a necessidade de sua reutilização.

CONCLUSÕES

Por fim, conclui-se que é importante o uso dos equipamentos de proteção
individual,  a  realização  de  uma  triagem  regular  e  realização  de  medidas  de
biossegurança na comunidade pelos profissionais de saúde, uma vez que eles estão
mais  sujeitos  à  infecção,  por  estarem  de  frente  com  pacientes  suspeitos  ou
diagnosticados com COVID-19. Existe, ainda, a necessidade de isolamento precoce
caso esteja infectado pelo vírus e uma melhor organização dos recursos investidos
nos hospitais para prevenir a falta de equipamentos necessários.
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