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INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19 trouxe diversos desconfortos para os

profissionais de saúde, particularmente à enfermagem, responsável em

prestar cuidados diretos ao paciente e com grande risco de adquirir a doença.

A via de transmissão do SARS-COV2 ocorre através de gotículas

respiratórias, pelo contato direto com pessoas infectadas ou de forma indireta

por meio das mãos, objetos ou superfícies contaminadas. Desta forma,

medidas de precaução e isolamento devem ser implementadas e os

profissionais de saúde devem utilizar os equipamentos de proteção individual

(EPIs) de forma adequada. A capacitação da equipe de enfermagem quanto

ao uso dos EPIs durante a colocação e retirada mostrou-se necessário para

evitar a contaminação.

Palavras-Chave: Capacitação em serviço, Infecções por coronavírus;

Pesquisa em enfermagem.

OBJETIVO

Descrever, por relato de experiência, o treinamento dos profissionais de

enfermagem quanto ao uso adequado dos EPIs, conforme o protocolo

institucional criado pelo serviço de controle de infecção hospitalar.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência.

Participaram do estudo os profissionais de enfermagem de uma organização

social de saúde. A capacitação ocorreu nos meses de março, abril e agosto

de 2020.

Como estratégia de treinamento utilizou-se metodologia ativa, onde os

profissionais deveriam ser capazes de colocar e retirar os EPIs na ordem

correta, após a orientação da equipe do controle de infecção.

A atividade foi realizada in locu e foi abordada a colocação e retirada dos

EPIs para o enfrentamento da pandemia de COVID-19.

A capacitação compreendeu nos seguintes tópicos:

ü Uso correto do de isolamento e/ou avental impermeável e suas 

indicações;

ü A diferença da mascará cirúrgica e a PFF2/N95 e em quais 

situações deveriam ser utilizadas;

ü O uso de touca, óculos de proteção individual ou protetor facial 

e luvas;

ü Os cinco momentos e a técnica correta de higienização das 

mãos (HM);

ü Conscientização da equipe assistencial quanto a importância da 

higiene das mão após o uso das luvas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O treinamento teve impacto positivo na equipe assistencial, que
sensibilizada com a situação colocou em prática todo o conteúdo abordado
na capacitação. Desta forma, a incidência de infecção por COVID-19 entre
os profissionais de enfermagem da instituição foi pequeno.
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