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Apresentação do Problema 

O estudo “Avaliação de riscos de Profissionais de Saúde que cuidam de pessoas com 

Covid-19” tem como objetivo, avaliar os níveis de risco para COVID-19 em coortes de 

profissionais de saúde, considerando o grau de exposição aos pacientes com Covid-19 e 

o uso de EPIs. Quatro categorias de profissionais vêm sendo recrutados desde 12 de maio: 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas. Adotando uma 

metodologia de amostragem encadeada, tipo bola de neve, a pesquisa vem recrutando os 

participantes remotamente através de mensagens no WhatsApp. Após aceite de 

participação, os profissionais preencheram um questionário em um Aplicativo 

desenvolvido pela FITec (empresa de Inovação Tecnológica), acessado através de um link 

também enviado pelo WhatsApp. Apresentamos, nesse primeiro informe, os resultados 

das entrevistas realizadas por 206 profissionais até 12 de junho/2020. 

   

 

Resultados Parciais: 

• 206 profissionais de saúde responderam à entrevista pelo Aplicativo FiqueSeguro, 

sendo 41% médico(a)s, 28% fisioterapeutas, 20% enfermeiro(a)s e 11% 

técnico(a)s de enfermagem, com predomínio do mulheres e mediana de idade de 

30 anos. A maioria está prestando assistência aos pacientes com Covid-19 há três 

meses (51,7%), desde o início da pandemia em Pernambuco. 
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• Dois terços dos profissionais de saúde entrevistados têm mais de um vínculo de 

trabalho. 60,2% dos médicos referiram três ou mais vínculos de trabalho seguidos 

dos fisioterapeutas (38,6%), enfermeiros (12,2%) e técnicos de enfermagem 

(8,7%). Dos recrutados 84% atendiam pacientes de COVID-19 em Hospitais 

públicos. 

• Durante a prestação de cuidados aos pacientes com COVID-19, os profissionais 

relataram usar sempre luvas (86,9%), máscara N95 (66,0%), protetor facial 

(42,2%), óculos (34,0%), capote impermeável (34,5%), gorros (83,0%), propés 

(23,8%). 

• Durante procedimentos aerolizantes, 97% dos médicos, 94% dos fisioterapeutas, 

83% dos técnicos de enfermagem e 74% dos enfermeiros relataram usar sempre a 

máscara N95.  

• Os principais riscos de exposição citados, foram: procedimentos diretos com 

pacientes com Covid-19, reutilização de máscaras N95 e procedimentos de 

desparamentação. 

• No geral 60% dos profissionais de saúde reutilizam a máscara N95 por sete dias 

e 40% por 15 dias. Menos de 5% usam apenas por dois dias. 

• Metade dos profissionais referiram já ter apresentado sintomas clínicos sugestivos 

de Covid-19 e 27% dos participantes informaram terem testado positivo pelo RT-

PCR. 
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