
REQUERIMENTO Nº _____/2021

Requeiro a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara, nos termos do art. 264, VI,

do Regimento Interno, cumpridas as formalidades legais e ouvido o Plenário desta Casa

Legislativa, que seja formulada indicação ao Prefeito da Cidade do Recife, Sr. João

Henrique de Andrade Lima Campos, e à Secretária de Saúde, Luciana Albuquerque, a

fim de que sejam distribuídos equipamentos de proteção individual (EPIs) de qualidade

nas Unidades de Saúde da Família localizadas no município do Recife.

JUSTIFICATIVA

O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988, ao versar

que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tal direito deve

ser garantido por todos os agentes públicos, inclusive as vereadoras e os vereadores, que têm

função de fiscalização dos atos do Poder Executivo, conforme art. 39 da Lei Orgânica.

Após denúncias por falta de espéculos descartáveis nas Unidades de Saúde da Família

no município do Recife, a vereadora Liana Cirne e equipe, no dia 11 de agosto, dirigiram-se à

USF Distrito Sanitário IV Engenho do Meio a fim de averiguar o funcionamento do local e as

suas vulnerabilidades.

Ao chegar na Unidade de Saúde, constatamos o descaso da prefeitura do Recife com a

qualidade dos materiais que são essenciais para a segurança no atendimento dos profissionais

da atenção primária à saúde e à população. Verificou-se que os EPIs distribuídos tinham



qualidade duvidosa, principalmente as máscaras.

Por exemplo, havia máscaras PFF2 sem todos os certificados de controle de qualidade.

Além disso, o profissional precisa manipular a máscara para colocar o elástico; também, a

máscara se abre no queixo: as máscaras cirúrgicas que, embora sejam de tripla camada,

parecem transparentes e/ou com o clip nasal deficiente ou inexistente. Esse problema não se

caracteriza apenas pela realidade da Unidade de Saúde da Família do Engenho do Meio, mas,

em toda a atenção primária à saúde.

O equipamento de proteção individual deve ser usado quando se prevê uma exposição a

material biológico e a produtos químicos tóxicos. Tem por objetivo a proteção do

funcionário, podendo também ser utilizado na proteção do paciente ou de materiais que se

esteja manipulando e se deseje garantir a não contaminação.

Todos os EPIs devem ter registro no Ministério de Trabalho e Emprego, de forma que

após testagem eles estejam assegurados a dar efetividade a que se destinam. Os principais

tipos de EPI são: máscaras com filtro químico; máscara N95; luvas de borracha; óculos de

acrílico; protetor facial de acrílico; avental impermeável e capote de manga comprida, bota

ou sapato fechado. Apesar de não possuir registro como EPI, na área de saúde, a máscara

cirúrgica e o gorro são considerados dispositivos que asseguram a proteção do profissional.

O uso dos EPIs é de grande importância na prevenção dos riscos biológicos, entretanto,

faz-se necessário uma conscientização das instituições de saúde e principalmente dos

profissionais que atuam na área da saúde.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 12 de agosto de 2021.

___________________________________________
Liana Cirne Lins
Vereadora (PT)


