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Uma iniciativa: 

VITRINE DO CONHECIMENTO: ENFERMAGEM E COVID-19 
PROJETOS DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO  

PAÍS DE ORIGEM: BRASIL 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: CAAE: 30933220.7.0000.5147 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PELOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID 19 
TÍTULO REDUZIDO: E.P.I.COVID 19 BRASIL 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COELHO 

CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LINK: HTTP://LATTES.CNPQ.BR/9228583911463623 

RESUMO (ATÉ 250 PALAVRAS): Os equipamentos de proteção individual (EPI) são um dos materiais mais 

importantes para a segurança dos profissionais de saúde que devem ter habilidades e competências para o uso correto 
de forma a evitar a contaminação pela COVID-19. O objetivo do estudo é avaliar a adesão e uso de EPI por profissionais 
da Atenção Primária à Saúde e profissionais vinculados a Programas de Residência na área da saúde no combate à 
pandemia da COVID-19 e os fatores de risco relacionados. Trata-se de estudo transversal descritivo, analítico com 
inclusão de etapa metodológica. Os participantes do estudo serão todos os profissionais da APS do brasil que aceitarem 
participar livremente. A etapa metodológica procederá a validação de conteúdo do instrumento elaborado para a 
coleta de dados e terá como participantes 20 juízes experts na área. Os dados serão coletados por meio de questionário 
estruturado autoaplicável. Para análise dos dados da primeira etapa será utilizado o índice de validade de conteúdo e 
análise qualitativa, já para a segunda etapa será realizada análise descritiva, associação e concordância.  Espera-se 
contribuir para as ações relacionadas a segurança dos profissionais de saúde. O adoecimento desses profissionais 
impactaria de forma negativa na assistência aos usuários dos serviços de saúde. Além disso, dependendo das 
características individuais há o risco de ter formas graves da doença e inclusive evoluir para óbito. Acredita-se que os 
achados deste estudo podem ser considerados cruciais para o planejamento de ações de educação quanto a adesão e 
uso correto e racional dos EPI. 
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19. Equipamento de proteção individual. Atenção primária à saúde.  

OBJETIVO GERAL:  
Avaliar a adesão e uso de EPI por profissionais da atenção primária à saúde e profissionais vinculados a programas de 
residência na área da saúde no combate à pandemia da COVID-19 e os fatores de risco relacionados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
A) Realizar validação de conteúdo do instrumento de coleta de dados; 
B) Identificar a prevalência de uso de epi pelos profissionais da atenção primária à saúde e profissionais 
vinculados a programas de residência na área da saúde; 
C) Avaliar as associações entre o uso de epi e risco de adoecimento por COVID-19 por profissionais de saúde da 
APS e profissionais vinculados a programas de residência na área da saúde, realização de cursos sobre COVID-19, 
disponibilidade de EPI na instituição e formação profissional; 
D) Avaliar a concordância das respostas quanto ao uso de EPI e controle de infecção pela COVID-19 entre as 
diferentes categorias profissionais. 
HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: O uso de EPI pelos profissionais da atenção primária à saúde e profissionais vinculados 

a programas de residência na área da saúde no atendimento a casos suspeitos e ou confirmados de COVID-19 não é 
adotado de maneira eficaz. 
PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO:  
Primeira etapa: validação questionário: brasileiros especialistas na área.  
Segunda etapa: profissionais de saúde das unidades de atenção primária à saúde do brasil e profissionais vinculados a 

programas de residência na área da saúde do brasil. 



 

 
 
 
 

Secretaria Executiva da BVS Enfermería 
Escola de Enfermagem da UFMG 
Av. Prof. Alfredo Balena, 190 - Bairro Santa Efigênia 
CEP.: 30.130-100 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil 
Tel.: 3409-9862   E-mail: xicolana@ufmg.br / bvsenfermeria@enf.ufmg.br 

Uma iniciativa: 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS/PAÍS: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/BRASIL, UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/BRASIL, INSTITUTO DE PESQUISA RENÉ RACHOU/BRASIL E AARHUS 

UNIVERSITY/DINAMARCA 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS) - 

SITE INSTITUCIONAL DA PESQUISA:  
HTTPS://WWW.UFJF.BR/EPICOVID19/ 
HTTPS://EPICOVID19BRASIL.CONTACTIN.BIO 

CONTATO PÚBLICO: (32) 2102-3821 

NOME:  ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COELHO 
E-mail: EPICOVID19BRASIL@GMAIL.COM 

Fonte de extração de dados: o próprio pesquisador 
Acrescento que:  
Esta pesquisa é financiada pelo CNPq, Processo n. 401457/2020-6, Chamada 
MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 – Pesquisas para enfrentamento da COVID19, suas 
consequências e outras síndromes respiratórias agudas graves. 

https://www.ufjf.br/EPICOVID19/
https://epicovid19brasil.contactin.bio/

