
Foi nesta posição que tem vivenciado um dos maiores desafios do nosso tempo: a pandemia de Covid-19. Em 
entrevista exclusiva, ela conta sobre sua história profissional, mostra como a pandemia transformou a ro�na de 
especificação de produtos e explica o legado que este momento di�cil pode deixar para seus colegas de profissão.

A pesquisa mostrou que a maior parte desses profissionais não se previne adequadamente contra a 
hepa�te e teve grande repercussão, não?

O desafio da avaliação da qualidade de produtos de saúde 

Sim. Foi um trabalho pesquisa exaus�vo. Poucos acreditavam que eu conseguiria fazer. Passei mais de mil 
horas dentro dos salões, para verificar se as normas de biossegurança estavam sendo seguidas. Colhia o 
sangue das profissionais, fazia uma apresentação explicando os mo�vos do meu estudo, e retornava ao 
Emílio Ribas para processar as amostras. Perdi 16 quilos, pois além de tudo trabalhava em dois hospitais. No 
fim, a pesquisa de mestrado foi aprovada direto como doutorado. Na época, estava tão exausta que pensei 
em recusar, mas meu orientador proibiu. Finalizei tudo conforme as orientações da banca. Par�cipei 
também da elaboração da car�lha que o Ministério da Saúde produziu para esses profissionais, com 
orientações sobre prevenção. Viajei a Brasília e tudo mais. Com isso, acredito que contribuí bastante com a 
saúde pública no país. Após o doutorado, fiz Estomoterapia, que é a especialidade que cuida de feridas, 
estomias e incon�nência.  Sempre �ve uma atuação voltada ao cuidado da ferida e do controle da infecção. 
Em paralelo, acabei fazendo Podiatria, que é uma área que cuida dos pés, também, que é bem raro aqui no 
Brasil. Além disto fiz capacitação em Laserterapia e Ozonioterapia em Esté�ca, Ortopedia e Pós-Covid-19, 
com atuação em consultório próprio.

Andréia Schunck sempre sonhou ter uma profissão ligada à área de saúde, mas em que pudesse cuidar de 
pessoas e não apenas de doenças. Dedicada aos estudos, viu na Enfermagem um caminho para isso.  
“Algumas pessoas perguntaram por que não fazia Medicina”, relembra ela. “Mas minha vontade era prestar 
um cuidado global, não somente fazer um diagnós�co”.

Há mais de 20 anos na área, tem uma atuação diversificada. Graduada em Enfermagem pela Faculdade 
Albert Einstein, com pós-graduação em Administração Hospitalar, Emergência e Regaste Aéreo, 
Estomaterapia e Esté�ca, acumula passagens por hospitais, operadoras de saúde e ins�tuições públicas, 
além de uma forte atuação acadêmica – é doutora em Biossegurança e Controle da Infecção. Atualmente, 
aproveita essa bagagem na Coordenadoria Geral de Administração da Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo. Lá, responde pela descrição e avaliação da qualidade de produtos de saúde.

Você é enfermeira, doutora em biossegurança e hoje atua na área de avaliação de qualidade de produtos 
de saúde. Como foi sua trajetória profissional?
Após me formar, procurei conhecer a Enfermagem em um nível geral, para prestar um atendimento melhor. 
Trabalhei no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e na Amil. Durante a pós-graduação em Administração 
Hospitalar, conheci um mundo novo, o mundo das feridas. Montei um grupo de feridas na Amil, o primeiro da 
empresa. Em paralelo, fui aprovada em vários concursos, mas não assumi nenhum cargo. Em 2005, fui 
aprovada novamente e resolvi tentar. Escolhi o Ins�tuto de Infectologia Emílio Ribas por ser um centro de 
pesquisa, que me deixaria mais próxima de meus obje�vos acadêmicos. Ingressei em junho. Em agosto, já 
estava matriculada no mestrado. Oito meses depois, atuava como supervisora da área de Educação 
Con�nuada. E con�nuava trabalhando em outro hospital, na área de cuidados palia�vos. Sempre �ve 
jornada dupla! Criei um Grupo de Feridas dentro do Emílio Ribas também. Cursei o mestrado em Saúde 
Pública, na área de Infectologia, com uma pesquisa sobre a es�ma�va da prevalência das hepa�tes e as 
normas da biossegurança em profissionais manicures e pedicures do estado de São Paulo.
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Em 2018 �ve a oportunidade de ir para a Coordenadoria de Administração Geral da Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, que efetua registro de preços dentro da Secretaria. Entrei como enfermeira, 
responsável pela avaliação técnica de todos os insumos voltados à saúde e o registro na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Eu �nha muita vivência prá�ca e lá conheci o outro lado, de avaliar os produtos 
que a Secretaria de Saúde adquire e que serão u�lizados para prestar um atendimento com mais segurança 
aos pacientes. Até então, não havia profissionais voltados especificamente para fazer avaliação com base em 
evidências. E eu busco as evidências de tudo que é necessário para cada assistência. Tem gente pede para ser 
menos rígida, mas não abro mão.  Evidências trazem mais credibilidade a uma área que pode ser totalmente 
influenciável por interesses externos. Nossa avaliação baliza compras de valores imensos e envolve questões 
delicadíssimas, como registro de preços, demanda judicial, demanda administra�va e, principalmente, as 
atas de registro de preços, adquiridas para um ano, pensando em todos os hospitais do Estado.

Como a pandemia do Covid-19 mudou a ro�na das especificações dos produtos des�nados aos pacientes e 
profissionais de saúde?

E depois?

Ao avaliar um produto, nós nos atentamos a todos os detalhes: se tem registro na Anvisa, como está 
registrado, se está classificado dentro da classificação correta, se a bula atende todos os requisitos que a 
legislação estabelece e muito mais. Se um produto está registrado como cosmé�co para uso em pele íntegra, 
por exemplo, não pode ser usado em pele não íntegra. Um registro como cosmé�co é mais barato, mas, se 
es�ver registrado como cosmé�co, não podemos comprar. Detalhes infindáveis, que nem sempre há tempo 
para observar na área de compras do hospital. Já no começo, me encaminharam todas as ABNTs e precisei 
verificar se eram devidamente cumpridas. Tenho de atender a todos os requisitos de laudos es�pulados para 
todos os insumos e verificar cada um deles.

Temos a perspec�va que, se estamos em meio a uma verdadeira guerra contra um inimigo invisível, 
precisamos adquirir materiais da melhor qualidade possível. Pecamos pelo excesso, se for o caso. Isso se 
intensificou a par�r de março do ano passado, quando foi publicada a Resolução RDC 356, rela�va à compra 
de EPIs. Ela estabelecia os requisitos mínimos, mas nós os elevávamos ao máximo. Se especificavam avental 
com gramatura mínima 30, por exemplo, pedíamos no mínimo 40. Com nosso conhecimento técnico, 
estabelecemos o que seria mais seguro e adequado para pacientes e profissionais, para diminuir o risco de 
u�lizar produtos inadequados.

Está sendo intenso, não?
Toda nossa ro�na se transformou. Pra�camente paramos para avaliar insumos relacionados à Covid-19 para 
ser comprado pela CGA, pelo Estado, para ser distribuído aos hospitais, que inicialmente foram chamados de 
“hospitais-referências”. Primeiro eram sete hospitais, dez, depois, catorze, dezoito... A grande dúvida era: 
quantos aventais, máscaras e luvas comprar? Quantos profissionais estarão na linha de frente? Qual a 
es�ma�va de atendimento? Quantos leitos de UTI haverá? Perguntas, que, inicialmente, não �nham 
resposta. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) disponibilizou alguns cálculos iniciais. Com 
base neles e em alguns ar�gos cien�ficos, es�mamos o total de EPIs necessário para paciente com suspeita 
de Covid-19, para o paciente com sintomas “leves”, para os pacientes graves e tudo mais. Criamos uma 
planilha com fórmula. Assim que nos informaram o total de leitos previstos, inserimos as informações na 
planilha e soubemos a quan�dade de que precisávamos.

Como é o processo de avaliação?
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Como lidar com o grande volume de informação?
No começo foi quase enlouquecedor, pois havia novas recomendações a cada dia.  Inicialmente saiu a 
Resolução 356, mas nós nos pautávamos pelos critérios de melhor qualidade. No final de abril, saiu a 
Resolução 379, que esclarecia de maneira mais específica qual ABNT seguir para cada EPI. Baixei uma por 
uma, fizemos uma compilação de tudo que Estado, Município e Ministério liberavam. Não houve descanso, 
pois foi e está sendo um momento de grande exposição. Mas é importante nos mantermos assim, rigorosos, 
pois todos os representantes e empresas nos respeitam. Brincavam que muita gente �nha medo de mim. 
Mas só quero que o paciente e a linha de frente recebam o melhor produto. Com dinheiro público, 
precisamos adquirir ar�gos de melhor qualidade, que tragam mais segurança.

Você acredita que isso pode contribuir de alguma forma com a melhora de todo o processo de 
especificação e aquisição de produtos?
Sim. A necessidade de ler tantos laudos, recomendações e especificações em tão pouco tempo fez com que 
percebêssemos vários aspectos a melhorar. No caso das máscaras, por exemplo... Para não dar margens a 
dúvidas e erros, “destrinchamos” a especificação “máscara” e estabelecemos todas as caraterís�cas 
possíveis: era necessário ter 17,5 cm de comprimento por 9 cm de largura, duas pregas, elás�co com no 
mínimo 10 cm e �ra, 40 cm, e muito mais. Atentamos para tudo. Inclusive, o Estado importou máscaras da 
China. Para nossa sorte, não adquirimos nada de nenhuma das 51 marcas reprovadas que vieram de lá! 
Anteriormente, o processo de avaliação das máscaras era tranquilo, mas a pandemia mudou tudo. 
Conferimos produto por produto, abrimos, verificamos se �nham três camadas de tecidos, tecidos filtrantes 
etc. Fomos a fundo e esclarecemos todas as dúvidas possíveis sobre especificação.

Existe um protocolo de testes para os produtos recebidos para avaliação?
Sim, para tudo, independentemente da pandemia. Eu, minha diretora e mais três enfermeiros da CGA 
conduzimos tudo, somente nós. Em primeiro lugar, vem a pesquisa de preço, que avalia os valores pra�cados 
pelo produto em questão no Brasil. Solicitamos cotações às empresas e conferimos se o que oferecem é 
realmente o que necessitamos. Após a pesquisa de preço, vem o pregão. As empresas enviam suas 
propostas, que são avaliadas em toda sua documentação administra�va. Há uma lista imensa de cer�dões e 
documentos que precisam estar em dia. Em seguida, agendamos o pregão, somente com as empresas 
habilitadas. Quando se trata de uma avaliação de catálogo, sem amostras, precisamos avaliar 
minuciosamente se a proposta atende ao descri�vo. Quando se trata de uma ação judicial, não consigo pedir 
amostras. Se houver algum erro na avaliação, não podemos voltar atrás, por isso somos bem rigorosos. 
Quando se trata de uma ata de preços, um registro de preços, aí sim solicitamos que o ganhador do pregão 
traga amostras para avaliar. Aprovo primeiro toda a documentação, o folder, as instruções de uso, para fazer 
uma avaliação global. Se não cumprir um requisito, já reprovo nessa fase.

E em seguida?
Há uma ficha técnica que preenchemos. Verificamos se o produto atende a todos os requisitos de rótulo, de 
composição etc. A empresa vencedora dessa primeira avaliação tem três dias para trazer uma amostra. Com 
a amostra e com o catálogo, nós poderemos confirmar se aquele produto atende o que nós estamos 
solicitando. Se a amostra for aprovada, temos a terceira fase, em que recebemos os laudos. Os laudos são 
avaliados um por um, até o fim do processo.

E se um produto adquirido �ver uma não conformidade?
 Se isso ocorrer, o fornecedor pode ficar de dois a cinco anos sem comercializar o produto. Não pode entrar no 
estado, além de pagar uma multa bem alta. Hoje há critérios técnicos para comprovar não conformidades.  Se 
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alguém reclamar de um produto, temos meios obje�vos para verificar se isso ocorreu por causa de preferências 
pessoais por outra marca, ou se o produto realmente causou danos a pacientes e não atendeu ao que deveria 
atender. Incen�vamos que todas as não conformidades sejam no�ficadas. Os núcleos de segurança dos 
hospitais podem e devem no�ficar a Secretaria e a Anvisa. Porém, muita gente não quer se envolver nesse 
assunto, por causa da falta de tempo e da burocracia. Mas precisamos seguir todos os passos, mesmo que seja 
demorado. Não podemos simplesmente afirmar que um produto é horrível e não detalhar o porquê.

É a sua área que recebe as no�ficações?
Nós também recebemos as no�ficações. Temos amostras armazenadas de todos os produtos avaliados. 
Quando há não conformidade, comparamos a amostra que está conosco e o produto que foi efe�vamente 
entregue aos hospitais. Recentemente, �vemos um caso em que a amostra de um cateter atendia a todos os 
requisitos, estava com tudo em ordem, mas o fabricante enviou um produto diferente aos hospitais. 
Recebemos muitas ligações alertando. Pedimos no�ficações por escrito. Fizemos uma comparação e 
comprovamos que os produtos eram diferentes. Assim, pudemos argumentar com a empresa e sua equipe 
jurídica, que refutavam as não conformidades. Usavam uma linguagem técnica, rebuscada, para nos deixar 
em dúvida. Mas �nhamos muitos registros, e avaliamos um por um, até comprovar nossa versão. Esse 
conhecimento técnico nos empodera, e permite discu�r em igualdade com grandes fornecedores, sem medo.

Qual o caminho para o encaminhamento de uma não conformidade?
Existem vários caminhos. Em primeiro lugar, a equipe do hospital deve informar sua área de gerência de risco 
e núcleo de segurança do paciente. Em seguida, esses setores no�ficam a Anvisa. E é importante que os 
diretores médicos, ou responsáveis pela área de compras, também entrem em contato com os responsáveis 
pela aquisição do produto, ou seja, nós. Que informem os problemas ocorridos e as providências tomadas, 
para que possamos interferir. Precisamos de documentação, de registro. Sem isso, não há como 
ques�onarmos o fornecedor. O registro nos dá respaldo inclusive para melhorarmos nossos descri�vos e, se 
necessário, desclassificarmos um produto.

Como você avalia o preparo dos profissionais em relação à segurança ocupacional, considerando a própria 
segurança e o funcionamento dos produtos: avaliar, entender o que funciona adequadamente o que não 
funciona, tanto para si quanto para os pacientes? 

Temos muito a caminhar. Tudo começa pela maior valorização do profissional de enfermagem, que é quem 
É possível reverter esse quadro?

Demais. Mas o problema não são os profissionais, e sim os processos de trabalho. Frequentemente, 
profissionais cometem erros ao fazer no�ficações e são punidos. Mas como ele poderá fazer corretamente, 
se nunca recebeu orientação para isso? O profissional comete um erro, recebe punição e nenhuma 
orientação. Então ele não aprende nada com o ocorrido e con�nua fazendo errado.

Isso dificulta o trabalho, não?

Temos um grande con�ngente de profissionais inexperientes e quase sem conhecimento desse tema, pois as 
escolas não ensinam. Existem também profissionais mais an�gos, cheios de vícios, que não procuram a 
atualização necessária. Faltam argumentos para avaliar corretamente os insumos. Por exemplo: o 
profissional estava acostumado com um produto amarelo. De repente, a cor mudar para azul e ele acredita 
que, só por isso, não serve mais. Falta preparo. E isso às vezes inclui os próprios gerentes de enfermagem. Se 
o próprio gestor de uma unidade hospitalar não entender do assunto, como poderá esclarecer dúvidas e 
preparar sua equipe?
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Falando em reconhecimento, o que mais marcou você em 2020, o Ano Internacional da Enfermagem?

de fato u�liza os insumos. Falando no setor público, é uma categoria extremamente mal remunerada. Quem 
avalia os produtos normalmente ganha pouco, tem pouco incen�vo para fazer um trabalho mais preciso. 
Quem está na ponta também sofre com baixa remuneração e sobrecarga. Investe-se muito pouco nesses 
profissionais. Havia enfermeiros sendo recrutados para atuar no enfrentamento da Covid-19 por salários 
muito baixos para essa exposição e esse desgaste. Recém-formados. Qual que é a capacitação desse 
profissional para lidar com uma situação desse �po? Gera um círculo vicioso. Se os profissionais fossem mais 
reconhecidos, teríamos mais capacitação e melhores cuidados a beira do leito.

Cabe ao enfermeiro se capacitar cada vez mais e batalhar pela categoria. Muitos se colocam numa posição de 
inferioridade. Precisam estudar, se posicionar, se impor. Recentemente fiz um estágio na Alemanha. Eles têm 
outras condições de trabalho. Percebi o quanto os enfermeiros são valorizados e, ao mesmo tempo, como 
muito do que fazemos no Brasil tem a mesmíssima qualidade de lá – ou até superior. Mas costumamos 
supervalorizar o que vem de fora, justamente por essa falta de reconhecimento. Como falei, a estrada é 
longa, mas seguimos em frente.

Os profissionais precisam se valorizar mais?

Conquistamos mais reconhecimento, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Não sei se esse 
reconhecimento vai se traduzir em melhores condições, em remuneração mais digna. Será que, na hora de 
votar, os profissionais vão se lembrar de avaliar como seus candidatos agiram em relação à saúde e aos 
profissionais de categoria? Afinal, a polí�ca permeia tudo. E não sei se esse reconhecimento polí�co ocorrerá 
tão cedo.

Como você avalia o futuro da Enfermagem?

Os médicos também estão entendendo melhor a natureza e a relevância do nosso trabalho, reconhecendo 
mais o profissional da enfermagem e a necessidade de atuar em parceria. Creio que esse reconhecimento 
será o grande legado da pandemia. Acho que muitas crianças vão querer ser enfermeiros quando crescerem!

Você percebeu esse �po de a�tude também entre a classe médica?

A pandemia de Covid-19 trouxe mais visibilidade para a Enfermagem. A maioria das pessoas desconhecia o 
real perfil do enfermeiro e sua importância na cadeia de saúde. Acreditavam que na linha de frente havia o 
médico e ninguém mais. Com a pandemia, tudo mudou. A maior parte da população conhece o nosso 
trabalho, sabe que atuamos lado a lado com os médicos. O primeiro-ministro britânico agradeceu 
publicamente às duas pessoas que lhe foram mais importantes no período em que esteve hospitalizado com 
Covid-19. Dois enfermeiros, que permaneceram ao lado dele, o tempo todo. Ele não �nha ideia de como era 
o trabalho de um enfermeiro, e saiu do hospital diferente de quando entrou. Da mesma forma, outras 
pessoas reconheceram nossa importância. A pandemia ajudou a evidenciar que a enfermagem exige estudo, 
formação, tem códigos e norma�vas próprios, não é uma categoria inferior aos médicos. Sem ela o hospital 
para. Nunca �nha visto um reconhecimento nessa escala, me marcou profundamente. Mas as condições 
precárias, como falei acima, pouco ou nada mudaram.
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