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Prezado Dr. Tedros: 

 
Mais de oito meses após o início da pandemia de Covid-19, enfermeiras e outros profissionais 

de saúde ainda estão sendo expostos, infectados e estão morrendo. Em setembro, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou que 14% dos casos de Covid-19 em todo o 

mundo foram contraídos por profissionais da área da saúde e, em alguns países, chega a 35%.1 

Milhares de profissionais da área da saúde  morreram de Covid-19 em todo o mundo.2 A 

Global Nurses United (GNU), uma federação internacional que une sindicatos de enfermeiras 

e trabalhadores de saúde em 29 países ao redor do mundo, exige urgentemente que a OMS 

fortaleça imediatamente sua orientação sobre o Covid-19 para proteger enfermeiras e outros 

trabalhadores da área da saúde e o público. 

 

Enfermeiros e outros profissionais da área da saúde em muitos países ainda não têm o 

equipamento de proteção individual (EPI) e as precauções básicas de segurança de que 

precisam para cuidar de seus pacientes com segurança. Desde janeiro, a OMS negligenciou o 

princípio da precaução - a ideia de que não devemos esperar que ocorram danos antes de 

tomar medidas para proteger a saúde - e se recusou a reconhecer as evidências científicas 

acumuladas de que o SARS-CoV-2 é transmitido por via aérea/no ar. A orientação deficitária 

da OMS deixou enfermeiras, profissionais de saúde e pacientes desprotegidos, expostos e 

infectados.  

 

A OMS foi formada para promover a saúde de todas as pessoas, mas falhou em fazer tudo ao 

seu alcance para cumprir com esta missão durante esta pandemia.3 Em especial, a OMS falhou

 
1Organização Mundial da Saúde, “Mantenha os profissionais da área da saúde  seguros para que eles possam 
manter os pacientes seguros: OMS,” 17 de setembro de 2020, https://www.who.int/news/item/17-09-2020-
keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who.  
2Anistia Internacional, “Global: A análise da anistia revela que mais de 7.000 trabalhadores de saúde morreram 
de COVID-19, ”3 de setembro de 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/amnesty-analysis-
7000-health-workers- have-die-from-covid19 / .  
3Organização Mundial da Saúde, “Sobre a OMS,” https://www.who.int/about (Acessado em 20 de outubro de 
2020). 

https://www.who.int/news/item/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/amnesty-analysis-7000-health-workers-have-died-from-covid19/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/amnesty-analysis-7000-health-workers-have-died-from-covid19/
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em cumprir com a sua obrigação moral e ética, conforme declarado na carta de valores da 

OMS, de ser “guiada pela melhor ciência, evidência e perícia técnica disponível”.4  

 

No cumprimento da sua missão, a OMS, deve reforçar imediatamente as suas orientações 

sobre equipamentos de proteção individual e outras medidas de segurança no local de trabalho 

para profissionais da área da saúde. 

 

A OMS deve reconhecer inteiramente as evidências científicas atualizadas sobre a 

transmissão do SARS-CoV-2 
A orientação da OMS para o controle de infecções em ambientes de saúde foi e continua 

sendo baseada em um modelo desatualizado de transmissão de doenças infecciosas. Na 

atualização  do resumo científico da OMS publicado em 9 de julho sobre a transmissão do 

SARS-CoV-2, a OMS recua na distinção categórica desatualizada entre gotículas (grandes 

partículas respiratórias maiores que 5 mícrons de diâmetro) e transmissão por vias aéreas/no 

ar (pequenas partículas respiratórias com cinco mícrons ou menos em diâmetro) .5 Esse 

paradigma foi estabelecido pela primeira vez na década de 1930 e não foram substancialmente 

atualizado desde então.6  

 

Pesquisas recentes confirmam que quando uma pessoa respira, fala, tosse ou espirra, ela 

produz uma nuvem de gás turbulenta multifásica (ou pluma de gotículas) de ar quente 

contendo gotículas respiratórias que variam em tamanho de menos de cinco mícrons a mais de 

cinco mícrons de diâmetro.7 Esta pluma e seus efeitos via aérea podem ser transportados pelo 

ar ambiente até 26 pés. Estudos recentes detectaram o SARS-CoV-2 infeccioso por via aérea 

com menos de cinco mícrons de diâmetro, coletados de mais de dois metros a cinco metros de 

distância de pacientes hospitalizados com Covid-19.8 Estudos de vários surtos de Covid-19 

também descartaram a transmissão por gotículas, fornecendo mais evidências para 

transmissão aérea/no ar.9  

 
4 Organização Mundial da Saúde, “Carta de Valores da OMS,” https://www.who.int/docs/default-
source/documents/values-charter-en.pdf?Status=Temp&sfvrsn=4ed75cec_12 (Acessado em 20 de outubro de 
2020). 
5Organização Mundial da Saúde, “Resumo científico: Transmissão de SARS-CoV-2: implicações para precauções 
na prevenção de infecção”, 9 de julho de 2020, https://www.who.int/publications/i/item/modes-of-
transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations.  
6 Para obter mais informações, consulte: National Nurses United, “Gotícula versus Vias Aéreas: Como o SARS-
CoV-2 é transmitido? ” https://act.nationalnursesunited.org/page/-
/files/graphics/0720_COVID19_aerosolTransmission.pdf  
7 Bourouiba, L., Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions: Potential Implications for Reducing 
Transmission of COVID-19. JAMA, 2020. 323(18): p. 1837-1838. 
8 Lednicky, J.A., et al., Viable SARS-CoV-2 in the air of a hospital room with COVID-19 patients. medRxiv, 2020: 

p. 2020.08.03.20167395. 
Santarpia, J.L., et al., The Infectious Nature of Patient-Generated SARS-CoV-2 Aerosol. medRxiv, 2020: p. 
2020.07.13.20041632. 
9 Guenther, T., et al., Investigation of a superspreading event preceding the largest meat processing plant-
related SARS-Coronavirus 2 outbreak in Germany. SSRN, 2020. 
Lu J, G.J., Li K, et al., COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China. 
Emerging Infectious Diseases, 2020. 26(7). 
Miller, S.L., et al., Transmission of SARS-CoV-2 by inhalation of respiratory aerosol in the Skagit Valley Chorale 
superspreading event. Indoor Air, Sept 26, 2020. 
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A GNU apela à OMS para reconhecer imediatamente e totalmente que a transmissão aérea/no 

ar é um modo significativo de transmissão da SARS-CoV-2 e para atualizar outras orientações 

de acordo, incluindo orientações sobre controle de infecção de saúde e o EPI pertinente. Está 

bem fundamentado na literatura científica que o SARS-CoV-2 se espalha por meio de 

gotículas no ar e que a proteção respiratória é um elemento necessário em termos de EPI para 

enfermeiras e outros profissionais da área da saúde que prestam cuidados a pacientes 

confirmados e possíveis casos de Covid-19.10 

 

Equipamento de Proteção Individual e Outras Medidas de Segurança no Local de 

Trabalho 
Em janeiro, quase dois meses antes da declaração oficial da OMS sobre a pandemia, os 

sindicatos membros do GNU apelaram à OMS para fortalecer as orientações sobre a 

prevenção e o controle de infecções, incluindo que precauções aéreas fossem implementadas 

quando os profissionais de saúde cuidassem de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-

19.11 A implementação de tais precauções teria salvado um número incontável de vidas.  

 
Em vez disso, a orientação da OMS sobre o EPI e controle de infecção ignorou o princípio da 

precaução, sem fornecer parâmetros de proteção e continua a colocar enfermeiros, 

profissionais da área da saúde e seus pacientes em perigo. GNU pede com veemência que a 

OMS a resolva os problemas abaixo: 

 

• Reforçar as recomendações sobre EPI para profissionais de saúde que cuidam de 

pacientes Covid-19 em todas as orientações. O EPI ideal para Covid-19 inclui um 

respirador purificador de ar (PAPR) alimentado pelo NIOSH (ou equivalente), 

macacões que incorporam coberturas para a cabeça e calçados e que cumpram com os 

padrões de impermeabilidade viral e luvas de grau médico. O nível mínimo absoluto 

de EPI para Covid-19 inclui um respirador de máscara facial com filtro N95 de uso 

único, certificado pelo NIOSH (ou equivalente) ("respirador N95"), proteção ocular 

(protetor facial ou óculos), um isolamento impermeável a fluido ou resistente vestido e 

luvas de grau médico. Conforme afirmado acima, está bem estabelecido na literatura 

científica que o SARS-CoV-2 se dissemina por meio de gotículas no ar e que a 

proteção respiratória é um elemento necessário do EPI para enfermeiras e outros 

profissionais de saúde que prestam cuidados ou interagindo com casos confirmados de 

Covid-19 e possíveis casos.12 A contaminação ambiental extensiva foi documentada 

em ambientes de saúde onde os pacientes da Covid-19 são atendidos por profissionais 

da área da saúde com os cabelos, pele e sapatos sem cobertura alguma.13 Este é um 

 
10 Bahl, P., et al., “Airborne or Droplet Precautions for Health Workers Treating Coronavirus Disease 2019?,” 
The Journal of Infectious Diseases, April 16, 2020.   
Lednicky, J.A., et al., “Viable SARS-CoV-2 in the air of a hospital room with COVID-19 patients,” International 
Journal of Infectious Diseases, Nov 1, 2020, 100: 476-82.  
11 Membros do Global Nurses United, “Para Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,” 30 de janeiro de 2020,  
https://act.nationalnursesunited.org/page/-/files/graphics/LetterWHO1-30-20FINAL2.pdf.  
12 Ver a nota 10.  
13 Feldman, O., et al., Exposure to a Surrogate Measure of Contamination From Simulated Patients by 
Emergency Department Personnel Wearing Personal Protective Equipment. JAMA, 2020. 323(20): p. 2091-
2093. 

https://act.nationalnursesunited.org/page/-/files/graphics/LetterWHO1-30-20FINAL2.pdf


 

vírus novo, mas há indicações claras de que pode sobreviver no ambiente por longos 

períodos de tempo sob certas condições.14 O EPI ideal inclui cobertura total da pele, 

cabelo e roupas, e a OMS deve atualizar suas orientações em conformidade.  

 

• Eliminar todas as recomendações que afirmam que os profissionais de saúde não 

precisam usar EPI se ficarem a pelo menos um metro (três pés) dos pacientes da 

Covid-19. Conforme afirmado anteriormente, está bem estabelecido que o SARS-

CoV-2 é transmitido por gotículas no ar que podem percorrer mais de um metro (três 

pés).15  

 

• Eliminar todas as recomendações que os empregadores de profissionais da área da 

saúde devem considerar a limitação do uso de EPI "somente se estiver em contato 

direto e próximo com o paciente ou no ambiente"16 Essa recomendação não reflete a 

realidade da prestação de cuidados de saúde; enfermeiras e profissionais de saúde 

devem estar preparados para responder às necessidades do paciente toda vez que 

entrarem em seu quarto. É inescrupuloso entrar na sala de um paciente que está em 

quarentena em decorrência de doenças infecciosas sem o EPI completo. Esta 

recomendação da OMS pode resultar em atrasos perigosos no atendimento se um 

paciente precisar de atendimento emergencial e os enfermeiros e profissionais de 

saúde precisarem deixar a sala para colocar o EPI antes da prestação deste 

atendimento. Além disso, reafirmamos que esse vírus é transmitido por via aérea/no ar 

e, portanto, o EPI é importante sempre que houver a necessidade de entrar no quarto 

de um paciente. 

 

• Eliminar todas as recomendações de que os empregadores devem reservar o N95 e 

outros respiradores somente para procedimentos de geração de gotículas. Os pacientes 

infectados com SARS-CoV-2 emitem cargas virais extremamente altas ao respirar, 

 
Guo Z, W.Z., Zhang S, et al., Aerosol and Surface Distribution of Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 in Hospital Wards, Wuhan, China. Emerging Infectious Diseases, 2020. 26(7). 
14 Chin, A.W.H., et al, Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. The Lancet Microbe, 2020. 

1(1). 
Kasloff, S.B., et al., Stability of SARS-CoV-2 on Critical Personal Protective Equipment. medRxiv, 2020: p. 
2020.06.11.20128884. 
Santarpia, J.L., et al., Aerosol and surface contamination of SARS-CoV-2 observed in quarantine and isolation 
care. Scientific Reports, 2020. 10(1): p. 12732. 
van Doremalen, N., et al., Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. New 
England Journal of Medicine, 2020. 382(16): p. 1564-1567. 
15 Ver notas 7 e 8 e Morawska, L. e DK Milton, It Is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). Clinical Infectious Diseases, 2020. 
Prather, K.A., C.C. Wang, and R.T. Schooley, Reducing transmission of SARS-CoV-2. Science, 2020. 368(6498): p. 
1422-1424. 
16Organização Mundial da Saúde, "Uso racional de equipamento de proteção individual para doença 
coronavírus (COVID-19) e considerações durante a escassez severa", 6 de abril de 2020,  
https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-
disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages. 

https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages
https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages


 

falar, tossir e espirrar.17 A proteção respiratória é necessária para proteger os 

enfermeiros e outros profissionais de saúde sempre que prestam cuidados a um 

paciente com Covid-19 confirmado ou suspeito. 

 

• Eliminar qualquer recomendação de que as instalações de saúde “descontaminem” e 

reutilizem respiradores N95 e outros EPIs descartáveis.18 A descontaminação de 

respiradores N95 e outros EPIs de uso único é uma prática não comprovada e 

potencialmente perigosa. A afiliada da Global Nurses United, National Nurses United, 

avaliou a literatura científica disponível sobre métodos de descontaminação e 

descobriu que nenhum método foi totalmente avaliado como seguro e eficaz.19 Na 

verdade, vários métodos parecem danificar os respiradores N95 e/ou apresentam um 

risco químico para os usuários dos respiradores N95 “descontaminados”. 

 

• Respiradores reutilizáveis e mais protetores - incluindo PAPRs e respiradores 

elastoméricos - devem ser implementados se respiradores N95 de uso único não 

estiverem disponíveis em número suficiente. Esta é uma consideração especialmente 

importante porque a pandemia não tem previsão de término a curto prazo.  A OMS 

deve deixar claro em suas orientações que esta é a melhor alternativa se os 

respiradores N95 não estiverem disponíveis em número suficiente. 

A Orientação da OMS que Recomenda o Monitoramento de Pacientes em 

Conformidade em os Sintomas Apresentados que Coloca Enfermeiros, Profissionais Da 

Área da Saúde e Outros Pacientes em Risco 
As orientações de prevenção e controle de infecção da OMS recomenda o monitoramento de 

pacientes e visitantes somente de acordo com os sintomas.20 No resumo científico sobre a 

transmissão do SARS-CoV-2, a OMS reconhece o papel que os casos assintomáticos e pré-

sintomáticos desempenham na transmissão desse vírus, mas faz pouco para remediar esse 

problema nas suas orientações.21 Vários estudos registraram a infecciosidade de casos 

sintomáticos e assintomáticos/pré-sintomáticos e parece que indivíduos assintomáticos/pré-

sintomáticos podem transmitir o vírus do mesmo modo que aqueles com sintomas.22 A 

 
17 Wölfel, R., et al., “Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019,” Nature, April 1, 2020, 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x.  
18Organização Mundial da Saúde, "Uso racional de equipamento de proteção individual para doença 
coronavírus (COVID-19) e considerações durante períodos de falta destes equipamentos."  
19National Nurses United, “Métodos de descontaminação do respirador N95 não comprovados e tidos como 
perigosos: Uma revisão atualizada da literatura científica ”, agosto de 2020, 
https://act.nationalnursesunited.org/page/-/files/graphics/0720_COVID19_Decontamination_WhitePaper.pdf.   
20 Organização Mundial da Saúde, "Prevenção e controle da infecção durante os cuidados de saúde quando 
houver a suspeita ou confirmação do coronavírus (COVID-19)", 29 de junho de 2020, 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4.  
21Organização Mundial da Saúde, “Resumo científico: Transmissão do SARS-CoV-2: implicações para as 
precauções na prevenção da infecção. ” 
22 He X, Eric HY, Wu P, et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nature 
Medicine. 15 de abril de 2020 https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5.  

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x
https://act.nationalnursesunited.org/page/-/files/graphics/0720_COVID19_Decontamination_WhitePaper.pdf
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https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5


 

“melhor estimativa atual” do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA de 

“transmissão que ocorre antes do início dos sintomas” é de 50% das infecções.23 

 

Todos os pacientes devem ser considerados potencialmente positivos para Covid-19 até que 

sejam excluídos ou confirmados com segurança. Todos os pacientes devem ser examinados 

quanto à infecção por SARS-CoV-2 antes ou imediatamente após a chegada a uma unidade de 

saúde. A triagem de pacientes não pode ser limitada aos sintomas e deve incluir testes usando 

um teste diagnóstico confiável, manifestações clínicas e histórico de exposição. Além disso, 

as recomendações atuais da OMS sobre o uso de máscara por pacientes e visitantes baseiam-

se na presença de sintomas respiratórios, o que ignora os riscos de transmissão de casos 

assintomáticos e pré-sintomáticos. A OMS deve atualizar seu controle de infecção e outras 

orientações aplicáveis para abordar de forma completa e cuidadosa os riscos de transmissão de 

casos assintomáticos e pré-sintomáticos. 

 

A Orientação da OMS Deve Ser Baseada no Princípio da Precaução e em Evidências 

Científicas 
SARS-CoV-2 é um vírus novo. Embora o conhecimento científico esteja aumentando, ainda 

há muitas perguntas sem resposta. Nessas situações, quando as evidências científicas são 

incompletas, o princípio da precaução deve reger as decisões sobre proteções. Devemos 

sempre iniciar com o nível mais alto de proteção salva vidas; podemos remover camadas à 

medida que avançamos, se a evidência científica assim indicar. Mas se, como a OMS fez com 

a Covid-19, a orientação começar com um nível mais baixo de proteção, enfermeiras, 

profissionais de saúde, pacientes e nossas comunidades serão colocados em risco.  

 

A pesquisa científica confirmou que o mais alto nível de proteção é necessário para o SARS-

CoV-2: precauções aéreas para profissionais de saúde, proteções rigorosas para identificar e 

isolar casos infecciosos assintomáticos e pré-sintomáticos e muito mais. A negação contínua 

desta crescente evidência científica só colocará em perigo a vida de mais enfermeiras, 

profissionais de saúde e pacientes. A OMS deve fortalecer imediatamente sua orientação de 

prevenção e controle de infecção Covid-19 com base na ciência e no princípio da precaução 

para proteger enfermeiras, profissionais de saúde, pacientes e nossas comunidades.  

 

Conclusão 
Nós, os sindicatos afiliados abaixo assinados da Global Nurses United, pedimos que você 

fortaleça a orientação Covid-19 da OMS para proteger as enfermeiras e outros profissionais de 

saúde que estão no centro do atendimento ao paciente e são essenciais para a resposta à 

Covid-19. Incentivamos a OMS a envolver enfermeiras e profissionais de saúde e seus 

sindicatos no desenvolvimento de orientações sobre SARS-CoV-2 e Covid-19. Se você tiver 

dúvidas sobre esta carta ou gostaria de marcar uma reunião, entre em contato com Kenneth 

 
Lee, Kim e Lee, "Processo Clínico e Viral em Pacientes Assintomáticos e Pré-sintomáticos com a Infecção SARS-
CoV-2 em um Centro de Tratamento da Comunidade na República da Coreia", JAMA Internal Medicine, 6 de 
agosto de 2020,https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2769235.  
23 Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças, “Planejamento de Cenários de Pandemia com o 
COVID-19,” Atualizado em 10 de setembro de 2020,  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/planning-scenarios.html.  
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Zinn, coordenador do Global Nurses United, pelo telefone + 1-202-297-4976 ou enviando um 

e-mail para kzinn@nationalnursesunited.org . Aguardamos a sua resposta. 
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