IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL DURANTE A ASSISTÊNCIA: UMA CAPACITAÇÃO PARA A
EQUIPE DE ENFERMAGEM
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A Norma Regulamentadora (NR) nº 32 aprovada pela portaria nº 485/11
estabelece as diretrizes básicas de medidas de proteção à segurança e a saúde
dos trabalhadores sendo específica para atuantes da área de saúde. Denota-se
que durante a prática diária dos profissionais de saúde, os mesmos passam por
diversas exposições no ambiente de trabalho. Sendo elas: agentes biológicos,
físicos, químicos e ergonômicos. Por este motivo torna-se necessária a utilização
de Equipamento de Proteção Individual (EPI’s) conforme a Norma
Regulamentadora nº 6, que dispõe sobre a individualidade de cada dispositivo
utilizado pelo trabalhador, destino à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a
segurança e saúde no trabalho. Sendo de responsabilidade do empregador
fornecer, exigir, orientar e treinar os trabalhadores quanto ao uso correto, para que
isso aconteça. Os EPI’s utilizados pelos trabalhadores de enfermagem são:
máscaras para proteção respiratória, óculos pata amparar os olhos contra
impactos, luvas para proteger contra riscos biológicos e físicos, avental e gorro
para evitar aspersão de partículas dos cabelos e do couro cabeludo. Porém,
observa-se grande resistência por parte dos profissionais de enfermagem quanto a
sua utilização e identifica-se que os prováveis motivos para o não uso são:
autoconfiança, desconforto e incomodo, stresse e sobrecarga. O trabalho justificase, pois durante a prática de Estágio Curricular Supervisionado observou-se a não
utilização de óculos de proteção durante a realização de procedimentos
obrigatórios. Portanto se faz necessária uma intervenção para compreensão da
equipe referente a importância do uso. O objetivo foi sensibilizar e orientar a
equipe de enfermagem sobre a importância da utilização de EPI’s durante a
assistência. Para a realização da atividade optou pelo método 6W-3H, onde
realizou-se uma Educação Continuada com a equipe sobre a importância do uso
de EPI’s para os técnicos de enfermagem.Elaborou-se um instrumento de
avaliação pré-teste com 5 perguntas objetivas para identificar o conhecimento
prévio antes da capacitação, após a aplicação realizou-se a explanação sobre o
tema e será aplicado novamente o instrumento como pós-teste. Posteriormente
por meio de auditoria, será avaliada a adesão do uso correto dos EPI’s, durante
um período de 20 dias, durante a realização de procedimentos que requer a
utilização de óculos de proteção por parte da equipe técnica. No pré-teste
participaram oito técnicos em enfermagem, onde a média de acertos do
instrumento foi de 28,12%. Denota-se com este resultado a falta do conhecimento
sobre o tema abordado podendo elevar o risco para acidente de trabalho por falta
do uso de EPI’s. Destaca-se que a falta de compreensão dos trabalhadores é um
dos principais motivos da ocorrência de acidentes de trabalho na área de saúde.
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