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Introdução: A capacidade técnica profissional pertencente aos dias atuais tem sido um
desafio a ser enfrentado. Sabe-se que os antigos ensinamentos eram passados de
geração para geração, com zelo e maestria e colaborava com o desenvolvimento do
aprendiz e coma manutenção do saber de quem transmite o conhecimento. Qualquer
obstáculo neste processo deixa uma lacuna no conhecimento, seja teórico ou prático. O
Arco de Maguerez é um método que após observação da realidade permite identificar
problemas, analisá-los, estudá-los e propor medidas de solução, tendo as seguintes
etapas: observação da realidade, pontos-chaves, teorização, hipóteses de solução e
aplicabilidade. Objetivo: Aplicar o Arco de Maguerez para análise dos procedimentos
realizados pela enfermagem na Unidade Básica de Saúde em Ipatinga, analisando as
técnicas utilizadas na sala de curativo e a rotina de trabalho.  Metodologia: Esta é uma
pesquisa descritiva e observacional, utilizando-se do Método de Problematização
através da aplicação do Arco de Maguerez, desenvolvida em abril de 2017, em
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Ipatinga/MG.  Resultados: Os
resultados da pesquisa da observação da realidade evidenciam o desacordo da técnica
padrão: falta de utilização dos equipamentos de proteção individual, na assepsia
incorreta das mãos, na técnica da realização de troca de curativo, como por exemplo,
os jatos de soro fisiológico e limpeza mecânica. Diante da teorização baseada em
referenciais técnico-científicos, dos pontos-chaves delineados a partir da observação,
criou-se hipóteses de solução sendo elas: a capacitação profissional, o vinculo do
Enfermeiro e orientações aos usuários. A capacitação profissional se refere à
transmissão da técnica correta do procedimento de troca de curativos através de
palestras e seminários. O vínculo do Enfermeiro trata-se do incentivo do elo entre
Enfermeiro e Técnico em Enfermagem na Sala de Curativo, a fim de proporcionar
fiscalização e manutenção da assistência prestada. A orientação e acompanhamento ao
usuário envolvem consulta de Enfermagem e utilização de uma caderneta contendo
orientações sobre o seu quadro clinico, necessidades e das etapas do tratamento dos
usuários. Conclusão: Conclui-se que a renovação e fixação do conhecimento
teórico-científico deve ser constante para garantir a assistência de excelência na sala de
curativo, para isso é quesitos como o procedimento de enfermagem padrão precisa ser
realizado corretamente na realidade prática. 
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