MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

EVIDENCIAS DE VALIDADE DE CONTEÚDO DE INSTRUMENTOS PARA O CUIDADO À PESSOA
COM LESÃO CUTÂNEA

ROBERTA KALINY DE SOUZA COSTA

NATAL/RN
2014

ROBERTA KALINY DE SOUZA COSTA

EVIDENCIAS DE VALIDADE DE CONTEÚDO DE INSTRUMENTOS PARA O CUIDADO À PESSOA
COM LESÃO CUTÂNEA

Tese

apresentada

ao

Programa

de

Pós-

Graduação em Ciências da Saúde da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte como requisito
para a aprovação do título de Doutor(a) em
Ciências da Saúde.

Orientador:
Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres

NATAL/RN
2014

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Ciências da Saúde
Prof. Dr. Erivaldo Sócrates Tabosa do Egito

NATAL/RN
2014
iii

ROBERTA KALINY DE SOUZA COSTA

EVIDENCIAS DE VALIDADE DE CONTEÚDO DE INSTRUMENTOS PARA O CUIDADO À PESSOA
COM LESÃO CUTÂNEA

Aprovada em ___/___/____

Presidente da Banca: Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres

BANCA EXAMINADORA
________________________________________________________
Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN)

________________________________________________________
Profa. Dra. Isabelle Katherinne Fernandes Costa
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN)

________________________________________________________
Prof. Dr. João Carlos Alchieri
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN)

________________________________________________________
Prof. Dr. Ednaldo Cavalcante de Araújo
(Universidade Federal de Pernambuco – UFPE)

________________________________________________________
Profa. Dra. Cristina Katya Torres Teixeira Mendes
(Faculdade de Medicina Nova Esperança – FAMENE/PB)

iv

DEDICATÓRIA

Aos meus pais Rita Kátia e Raimundo Nogueira e a meus irmãos Ricardo, Robson e Kelly
pelo apoio em todos os dias da minha vida.

Ao meu esposo Galileu Galilei Medeiros de Souza pelo apoio, incentivo e cumplicidade, e ao
nosso filho Heitor por proporcionar alegria em nossas vidas.

Dedicado também a todos os profissionais de Enfermagem, envolvidos no ensino e na
assistência, que sonham e trabalham para formar enfermeiros éticos, competentes, humanos
e cidadãos.

v

AGRADECIMENTOS

A Deus por iluminar os caminhos e estar sempre presente em todos os dias da minha vida.
Ao Gilson de Vasconcelos Torres, pelo acolhimento, por elevar os meus ânimos nos muitos
momentos de desencantos e, principalmente, por orientar os meus caminhos com
competência intelectual.
Aos docentes do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da UFRN, em especial,
o professor Kênio Costa Lima, que proporcionaram o espaço adequado para as minhas
reflexões, indispensáveis ao meu amadurecimento pessoal e ao desenvolvimento do estudo.
À Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pela oportunidade concedida e pelos
esforços desprendidos para a concretização do DINTER Novas Fronteiras.
Aos enfermeiros juízes da pesquisa que participaram, contribuindo para o desenvolvimento
do estudo.
Aos professores doutores Isabelle Katherinne Fernandes Costa, João Carlos Alchiere, Maria
Antônia Teixeira da Costa, Ednaldo Cavalcante de Araújo, Cristina Katya Torres Teixeira
Mendes, pelas discussões, sugestões e contribuição científica que ajudaram a iluminar vários
pontos do trabalho.
Aos amigos Dulcian e Cristyanne, companheiros de trabalho e do doutorado, pela amizade,
conhecimentos partilhados, momentos de alegria e suporte nas horas difíceis da vida.
Às colegas do Grupo de Pesquisa Incubadora de Procedimentos de Enfermagem, em
especial, Gabriela de Souza Martins Melo e Marina de Góes Salvetti. Obrigada pela
colaboração, força e carinho dedicados nesses anos.
Aos colegas do doutorado, em especial Daniela Mendes e Gilmara Celi, pelos momentos de
laser e descontração inesquecíveis, que contribuíram com a consolidação de um forte laço de
amizade e companheirismo.
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e à Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN pelo apoio ao conceder a bolsa de estudo,
contribuindo com a produção do conhecimento.

vi

RESUMO

A qualidade do cuidado às pessoas com lesões cutâneas exige assistência integral, prestada
por profissionais capacitados e sistematizada por protocolos. O preparo do profissional de
enfermagem para prestar esse cuidado deve ser iniciado na graduação. A avaliação do
desempenho do futuro enfermeiro no cuidado aos pacientes com lesões deve captar sua
habilidade na execução de tarefas específicas e resolução de problemas em situações reais.
Os instrumentos de medida adotados nesse tipo de avaliação devem ser validados, baseados
em evidências científicas e proporcionar a padronização de condutas no ensinoaprendizagem. Assim, este estudo objetivou descrever o processo de elaboração e validação
de conteúdo de instrumentos para o cuidado à pessoa com lesão cutânea. Estudo
metodológico, com abordagem quantitativa, realizado em duas etapas: a primeira, elaboração
de um questionário e de um roteiro de observação, a partir de uma revisão integrativa da
literatura; a segunda, de proposição aos juízes do estudo por meio da técnica Delphi.
Participaram 30 juízes na primeira fase Delphi e 18 na segunda. A análise foi feita com o
coeficiente Kappa, o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), aceitando índices iguais ou
superiores a 0,61 e 0,75 (nível bom), respectivamente, além do teste de Wilcoxon para
comparações dos índices entre as fases. O projeto obteve parecer favorável do Comitê de
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CAAE nº: 11090212.2.0000.5292).
A revisão da literatura contemplou 22 publicações, predominando artigos científicos, entre
2008 a 2010, direcionados para o enfermeiro e com foco em lesões específicas. Quanto aos
aspectos do cuidado, destacaram-se: anamnese, exame físico, fatores de risco, sinais vitais,
avaliação da dor, infecção na lesão, exames complementares, características da lesão,
limpeza e curativo da lesão, desbridamento, indicação de cobertura, encaminhamento,
educação em saúde, registro e documentação. Das 10 questões do conhecimento, 6 atingiram
nível ótimo de concordância (Kappa e IVC >0,80), ficando as demais dentro dos valores
estabelecidos. Dos 20 itens do roteiro estruturado, 18 apresentaram melhores escores na fase
Delphi 2. Na avaliação geral do roteiro de observação, constatou-se que os escores na
segunda fase foram maiores em sete dos dez requisitos e apresentaram diferença estatística
nos aspectos referentes à atualização, ao vocabulário e à precisão. Os índices de
concordância obtidos indicam a evidência de validade de conteúdo dos instrumentos e sua
adequação para o cuidado à pessoa com lesão cutânea.
Descritores: Enfermagem; Estudos de validação; Avaliação em enfermagem; Cuidados de
enfermagem; Cicatrização.
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1 INTRODUÇÃO

A formação profissional configura-se como uma condição fundamental e
estratégica para a manutenção e melhoria da qualidade no cuidado em saúde. No
âmbito da Enfermagem, o ensino de graduação, a base do processo de habilitação
profissional para o trabalho, vem atravessando mudanças incisivas nos Projetos
Pedagógicos de Curso (PPCs), currículos e cenários de prática, com o objetivo de
garantir ao profissional a qualificação, a aquisição das competências específicas da
profissão e de um conjunto de habilidades gerais, amparada pela ética e pela
humanização nos processos de trabalho, para atender integralmente às necessidades
de saúde da sociedade.(1)
As pessoas com feridas ou lesões cutâneas requerem diagnóstico e tratamento
adequados, que devem ser prestados por profissional de enfermagem qualificado para
intervenção no processo de restauração da integridade e função cutânea, uma das
prerrogativas para assistência de qualidade e livre de maiores riscos.(2)
Entre os problemas cutâneos mais frequentes no cotidiano dos serviços de
atenção à saúde, as feridas assumem posição de destaque.(2) Estas se caracterizam
pela lesão ou morte aparente das células teciduais, envolvendo grandes ou pequenas
extensões, podendo atingir e comprometer outros tecidos ou órgãos profundos do
corpo, diferenciando-se quanto à origem, aspecto, profundidade e tempo de
cicatrização.(3)
Embora sejam escassos os dados e estudos epidemiológicos acerca dessa
patologia no Brasil e no mundo, as feridas se configuram como um problema de saúde
pública, relativamente comum em algumas faixas etárias e com frequência crescente
na população mundial, dada a relação de algumas doenças crônicas degenerativas e
de morbidades associadas ao envelhecimento com a etiologia de lesões de pele. (4)
As feridas deterioram a qualidade de vida, fragilizam e, muitas vezes,
incapacitam o indivíduo, por provocarem um conjunto de alterações físicas,
psicológicas, emocionais e socioeconômicas, interferindo no cotidiano das pessoas
lesionadas e familiares. Além disso, as lesões cutâneas proporcionam muitos
impactos para o setor de saúde, onerando os gastos públicos.(4)
O cuidado com esses usuários se constitui num problema desafiador para o
serviço de saúde, exigindo a assistência sistematizada, a disponibilidade de diversos
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recursos materiais e produtos farmacológicos, articulação entre os níveis de
complexidade da assistência, bem como a participação efetiva dos pacientes,
familiares e cuidadores.(5)
Numa visão puramente biológica da intervenção no problema, a assistência à
pessoa com lesão cutânea envolve a avaliação e o tratamento concentrados na ferida
e no sucesso do seu processo de cicatrização, porém, considerando que o cuidar de
feridas vai além da realização de um curativo, a avaliação, o planejamento e o
desenvolvimento do tratamento devem englobar ações relacionadas à dimensão física
e psicológica, assistindo o doente em sua integralidade, sem deixar de lado a
individualidade e as especificidades do ferimento.(6)
O enfermeiro desempenha um papel relevante no atendimento dessa clientela,
diagnosticando o problema, acompanhando a sua evolução e executando curativos
no domicílio e nos serviços de saúde.(7) Consequentemente, a preocupação com o
preparo de enfermeiros para o cuidado desses pacientes deve ocorrer desde a
graduação.
O profissional de enfermagem, como membro da equipe de saúde, tem a
incumbência de realizar ações educativas em saúde, avaliação clínica acurada,
planejamento e execução do tratamento e todo um conjunto de atividades
sistematizadas que exigem contínua e renovada preparação teórica e prática para o
seu desenvolvimento.
Como a formação do futuro enfermeiro torna-se decisiva para a qualidade da
assistência desses usuários, faz-se necessário avaliar a aquisição de habilidades e
competências pelo estudante a partir da construção e implementação de instrumentos
de medida que favoreçam a identificação de deficiências a serem trabalhadas no
ensino de graduação. Nesse sentido, a avaliação de desempenho na academia se
configura num recurso fundamental para a tomada de decisão em relação às
mudanças no processo formativo, indicando caminhos para a eficácia e a melhoria do
ensino-aprendizagem.(8)
No que diz respeito ao formando de enfermagem, essa atividade avaliativa, além
de buscar caracterizar a perspectiva teórica do conhecimento adquirido, deve também
somar esforços para captar a perspectiva prática desse mesmo conhecimento, que se
expressa na execução de determinadas tarefas.(9)
Os instrumentos a serem adotados na avaliação do cuidado prestado pelo
graduando de enfermagem devem ter respaldo em evidências científicas, como
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requisito indispensável à qualidade, legitimidade e credibilidade de técnicas e
abordagens, contribuindo, assim, para a padronização de condutas eficientes no
ensino e na prática clínica.
A deficiência no conhecimento e as limitações no que dizem respeito ao preparo
de profissionais e ao domínio da tecnologia do cuidado na assistência à pessoa com
lesão cutânea provocam sérias inquietações que tocam as instituições formadoras,
dado que se acredita ser este contexto também decorrente de deficiências no próprio
processo formativo, no qual competências desenvolvidas não fundamentam de forma
efetiva a prática profissional.(10-11)
Estudos, realizados no Rio Grande do Norte (RN) e em outros estados do país,
têm enfocado a formação e atuação de profissionais de enfermagem no que concerne
ao cuidado à pessoa com ferida. Alguns destes estudos(11-15) focalizam, de modo
particular, determinados tipos de lesões cutâneas e outros(16-17) tratam da elaboração
de instrumentos para a sistematização da assistência; alguns dizem respeito à
avaliação da assistência prestada nos níveis primários e terciário de atenção à
saúde(10-13), outros avaliam, mais especificamente, a formação profissional em
enfermagem para a assistência.(10-11,18)
O cuidado à pessoa com ferida é uma temática emergente, ainda pouco
abordada em pesquisas na área da saúde, que carece de maior interesse e
disseminação de conhecimentos, para fortalecer a prática, a autonomia profissional e
promover a qualidade do cuidado.(19)
A literatura sobre o tema mostra que em muitas situações a assistência prestada
à pessoa com lesões é realizada de forma assistemática, fragmentada e com foco na
lesão. Não raramente, ela é marcada por uma diversidade de condutas, pela carência
de protocolos assistenciais e de preparo adequado dos profissionais, contribuindo
para a ineficiência no diagnóstico e tratamento das lesões, comprometendo a
qualidade e o tempo de recuperação do usuário.(12,14,16,20-21)
Esta lacuna no conhecimento e na prática clínica, caracterizada em diversas
atividades assistenciais, também é evidente entre graduandos de enfermagem, que
apresentam dificuldades nas condutas relacionadas ao diagnóstico e ao tratamento
de feridas, tais como: insegurança na avaliação clínica do lesionado, deficiência no
conhecimento de substâncias e produtos utilizados no tratamento, limitações na
escolha do tipo de cobertura mais apropriada para o ferimento. (22-23)
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No ensino da assistência a pessoas com lesões cutâneas é possível observar
que ainda prevalecem os conteúdos com enfoque biológico da ferida e seu tratamento,
a falta de transversalidade e interação teoria-prática na abordagem do tema pelos
componentes curriculares, com insuficiência em seu enfoque, desconsiderando a
interação entre os aspectos socioeconômicos, cultural e de saúde da pessoa com
ferida, bem como a participação da família no processo de recuperação. (18)
Por sua vez, as deficiências organizacionais e estruturais encontradas nos
cenários de aprendizagem, às vezes vinculadas à falta de recursos, outras à sua
gestão ineficiente, também impõem limitações ao processo de ensino-aprendizagem
na formação profissional, ao mesmo tempo em que geram muitas dificuldades às
pessoas com ferida e seus familiares no atendimento de suas necessidades.
A utilização de um instrumento para o cuidado de enfermagem à pessoa com
lesão cutânea, fundamentado em evidências científicas, validado por enfermeiros com
experiência na área, que aborde de forma sistemática as ações de avaliação,
diagnóstico, planejamento e implementação de tratamento, poderá contribuir
efetivamente para a formação profissional, favorecendo a análise de técnicas e
abordagens adotadas, a superação da dicotomia entre a teoria e a prática e a
padronização de condutas eficientes no ensino e na prática clínica, com a organização
mais eficiente dos recursos.
Propondo-se conseguir evidências de validade de conteúdo de instrumentos
para o cuidado à pessoa com lesão, a partir do julgamento dos juízes pela Técnica
Delphi, elegeu-se as seguintes hipóteses de pesquisa:
Hipótese nula (H0) – Os índices de validação (Kappa e IVC) do instrumento de
avaliação pela fase Delphi 2 serão inferiores aos alcançados na fase Delphi 1.
Hipótese alternativa (H1) – Os índices de validação (Kappa e IVC) do instrumento de
avaliação pela fase Delphi 2 serão iguais ou melhores que os alcançados na fase
Delphi 1.
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2 JUSTIFICATIVA

A experiência profissional como docente de um curso graduação em
enfermagem, prestando assistência, acompanhando alunos nas atividades práticas e
de estágio no espaço dos serviços de saúde permitiu a observação de deficiências no
conhecimento e limitações no que dizem respeito ao preparo de graduandos e
profissionais de saúde para o cuidado à pessoa com lesão cutânea.
A inserção nesse contexto deixou evidente a necessidade de estudar o ensino
sobre a temática na graduação, além da elaboração de instrumentos para avaliar a
aquisição de competências e habilidades dos graduandos, com vistas à discussão dos
conteúdos nas diversas disciplinas do curso e à padronização de condutas a serem
trabalhadas no ensino e na prática clínica com os profissionais do serviço.
A formação em nível de graduação requer atenção especial por se tratar da
preparação inicial de profissionais para o trabalho nos serviços, intervir sobre
situações-problema e atender às necessidades de saúde da população.
Os instrumentos propostos pela pesquisa assumirão uma posição orientadora,
considerada fundamental para melhorar o ensino e a qualidade dos cuidados às
pessoas com feridas, permitindo a construção e reconstrução de estratégias
pedagógicas, bem como a sistematização de conhecimentos e da prática clínica, a
serem ensinados sobre o tema na graduação.
O estudo poderá trazer subsídios para a organização do serviço, podendo ser
utilizado como um recurso para guiar a assistência dos profissionais de saúde à
pessoa com lesão cutânea.
A carência de ferramentas de mensuração validadas na literatura para a
assistência à saúde de pessoas com feridas reforça a importância da construção e da
validação de instrumentos para tal fim, possibilitando a ampliação da produção
científica e consequentemente renovação dos conhecimentos nessa área.
Acredita-se que a pesquisa poderá se constituir numa referência seja para o
conhecimento da situação da preparação de profissionais de enfermagem, seja para
a criação, aplicação e avaliação de metodologias que permitam a produção de outros
estudos semelhantes. Por meio dela, poderão ser identificadas limitações a serem
superadas na formação acadêmica, abrangendo não só os cursos de enfermagem,
como também os de outros profissionais de saúde, envolvidos na melhoria da
qualidade da assistência prestada a pessoas com lesões cutâneas.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral
 Descrever o processo de elaboração e evidência de validade de conteúdo de
instrumentos para o cuidado à pessoa com lesão cutânea.

3.2 Objetivos Específicos
 Elaborar instrumentos para o cuidado à pessoa com lesão cutânea com base
em revisão integrativa da literatura.
 Verificar evidência de validade de conteúdo de instrumentos para o cuidado à
pessoa com lesão cutânea.
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4 MÉTODO

Estudo metodológico, com abordagem quantitativa, desenvolvido em duas
etapas: a primeira consistiu na realização de uma revisão integrativa da literatura
científica acerca dos aspectos da assistência que foram contemplados em
instrumentos para o cuidado à pessoa com lesões cutâneas; na segunda verificação
de evidências de validade de conteúdo dos instrumentos propostos aos juízes do
estudo, por meio da técnica Delphi em duas fases.
Os estudos metodológicos são investigações que envolvem a verificação de
métodos de obtenção, organização e análise de dados, utilizados no processo de
elaboração, avaliação e validação de instrumentos, com o objetivo de torná-los
confiáveis, precisos e aplicáveis para outras pesquisas.(24)
As duas etapas foram descritas separadamente para facilitar a compreensão do
desenvolvimento da pesquisa.

4.1 PRIMEIRA ETAPA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura sobre os aspectos do
cuidado à pessoa com lesão cutânea. Neste processo de construção foram cumpridas
as seguintes etapas: formulação do questionamento e determinação do objetivo da
pesquisa, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão das publicações
buscadas na literatura, definição das informações a serem coletadas dos estudos
selecionados, análise, interpretação e síntese dos resultados da revisão. (25-26)
Levando-se em consideração a problemática da pesquisa: As feridas como
problemas cutâneos mais frequentes nos serviços de saúde; a necessidade de um
processo de trabalho ativo e organizado na produção do cuidado à pessoa com lesão
cutânea; a adoção de condutas baseadas em evidências e recomendações confiáveis
no cuidado clínico e no ensino; foram formuladas as seguintes questões norteadores
para a revisão: quais aspectos do cuidado de enfermagem à pessoa com lesão
cutânea são enfocados nos estudos? Como se caracterizam essas publicações?
A busca na literatura foi realizada nos meses de novembro e dezembro de 2012
na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases de dados da Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), da Scientific Electronic Library
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Online (Scielo), da Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)
e da Base de Dados de Enfermagem (BDEnf); banco de dissertações e teses do
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES); e protocolos de atenção à pessoa com ferida, disponíveis no formato
eletrônico pelas Secretarias Municipais de Saúde brasileiras, a saber: Secretaria
Municipal de Saúde de Florianópolis – Santa Catarina, a Secretaria Municipal de Belo
Horizonte – Minas Gerais, a Secretaria Municipal de Ribeirão Preto – São Paulo.
A seleção das publicações consultadas na revisão integrativa obedeceu aos
seguintes critérios de inclusão: artigos científicos, protocolos, dissertações e teses
sobre a assistência de enfermagem à pessoa com lesão cutânea; nos idiomas
português, inglês e espanhol; disponíveis gratuitamente em texto completo; de 2005
a outubro de 2012. Foram excluídos da amostra os estudos em formato de editorial,
carta ao editor, protocolos no formato eletrônico que não possuíam ficha catalográfica
e ano de publicação, publicações que não respondessem ao questionamento da
pesquisa e que estivessem repetidas.
O recorte do período estudado foi realizado com o objetivo de assegurar a
atualidade dos dados e das tendências enfocadas nas investigações analisadas. A
inclusão de protocolos de feridas na revisão, justificou-se pelo fato destas publicações
contemplarem condutas do enfermeiro na assistência à pessoa com lesão cutânea.
Os guidelines desenvolvidos por empresas farmacêuticas e por grupos de estudos em
feridas específicas não foram incluídos, pelo interesse de comtemplar na revisão
publicações que abordassem a atenção à pessoa com lesões cutâneas de modo
geral.
Para coletar as informações das publicações selecionadas na revisão
integrativa, foi elaborado um formulário estruturado, abrangendo questões referentes
ao ano de publicação, base de dados, tipo de publicação, foco do estudo, cenário
(unidade básica de saúde e/ou hospital), direcionamento profissional, nível de
evidência, aspectos do cuidado à pessoa com lesão cutânea.
Para a busca das publicações da revisão integrativa na BVS foram utilizados
os descritores controlados do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): cuidado de
enfermagem, feridas e seus similares em inglês e espanhol, cruzados por meio do
operador booleano OR. No banco de teses e dissertações da CAPES utilizou-se o
descritor ferida (wound). O levantamento nos sites das secretarias de saúde ocorreu
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por meio da leitura dos protocolos disponíveis que abordassem a assistência à pessoa
com lesão cutânea.
A pré-seleção das publicações levantadas na busca eletrônica nas bases de
dados foi realizada mediante a leitura dos títulos, resumos e apresentações, no caso
dos protocolos para confirmar se eles contemplavam a pergunta norteadora desta
investigação e se atendiam aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Esta
etapa da pesquisa proporcionou a identificação dos estudos que compuseram a
amostra final da revisão integrativa, como mostra a figura 1.

Figura 1. Desenho esquemático do processo de levantamento e seleção das
publicações para a revisão integrativa.

Os estudos obtidos na revisão integrativa foram lidos na íntegra de forma a
atender ao preenchimento do instrumento de coleta de dados. Todos os estudos
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selecionados foram analisados por um segundo avaliador na busca de um índice
satisfatório de concordância na avaliação, de modo que qualquer discordância foi
resolvida com discussão. As informações colhidas passaram por um processo de
dupla digitação na planilha do Microsoft Excel, foram analisadas por meio da
estatística descritiva e apresentadas em quadros.

4.1.1 Elaboração dos instrumentos

As dimensões abordadas nas publicações que compuseram a revisão de
literatura fundamentaram a construção de dois instrumentos sobre o cuidado à pessoa
com lesão cutânea, um roteiro de observação estruturado do tipo checklist e um
questionário de conhecimentos com questões de múltipla escolha.
Procurou-se,

inicialmente,

definir

as

categorias

de

composição

dos

instrumentos, reunindo os aspectos identificados nos estudos nos respectivos
domínios do cuidado. Assim, foram identificadas as seguintes categorias/domínios: 1)
Avaliação da pessoa e da lesão cutânea; 2) Cuidado com a lesão e pele perilesional;
3) Encaminhamento e orientação da pessoa com lesão e familiar/cuidador; 4) Registro
e documentação.
A avaliação da pessoa e da lesão cutânea compõe-se de: realiza anamnese;
identifica fatores de risco; realiza exame físico; verifica sinais vitais; avalia a presença
de dor; avalia a lesão; identifica sinais de infecção; identifica a necessidade e
providencia a realização de exames complementares. Esta categoria construída
assume importância crucial no processo de cuidado, uma vez que reuni todas as
ações e a coleta de informações, voltadas aos aspectos do estado de saúde do
paciente e da ferida, que servirão de subsídios à elaboração e implementação do
tratamento, à aplicação dos procedimentos e materiais voltados à restauração da pele
e recuperação da saúde da pessoa com lesão.(2)
A categoria cuidado com a ferida e pele perilesional é constituída pelos itens:
realiza limpeza da ferida; realiza curativo; avalia a necessidade de desbridamento;
indica cobertura. Este domínio do cuidado abrange o conjunto de medidas
terapêuticas adotadas no tratamento e processo de cicatrização da ferida. (27-28)
No encaminhamento e orientação da pessoa com lesão e familiar/cuidador são
apresentados os itens: identifica a necessidade e providencia encaminhamento da
pessoa com lesão cutânea e educação em saúde da pessoa com lesão e
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familiar/cuidador. O acompanhamento multiprofissional é fundamental para qualificar
e integralizar a atenção à saúde prestada à pessoa com ferida(2,27) e, assim como as
ações de educação em saúde, ampliam o programa de cuidados, minimizando
complicações, favorecendo a adesão e a continuidade do tratamento.(29)
A categoria registro e documentação reuniu os itens relativos ao registro da
avaliação clínica da pessoa e da lesão. O registro sistemático, minucioso e claro
contendo todos os dados do atendimento, a evolução das lesões e avaliação dos
procedimentos e do tratamento realizado é indispensável para o acompanhamento e
qualidade da assistência prestada à pessoa com leão.(5,30)
Na elaboração do checklist foram incluídas mais duas categorias, além das
quatro construídas a partir da revisão da literatura. Estas, dizem respeito aos
procedimentos iniciais e finais, envolvidos no atendimento da pessoa com lesão
cutânea e que interferem na sua realização e qualidade, tais como a maneira de
recepcionar e/ou aproximar-se do paciente; a preservação da sua individualidade e
privacidade; a higienização das mãos, a explicação e solicitação de permissão do
paciente para a realização de procedimentos, dentre outros.
O intuito de construir um roteiro norteador do cuidado, que contemplasse
condutas e procedimentos a serem realizadas logo no primeiro contato do graduando
com a pessoa com ferida determinou a inclusão da primeira categoria que trata das
observações iniciais, constituída por dois itens: preparação para o atendimento e
higienização das mãos antes do atendimento. Do mesmo modo a última categoria de
verificação do checklist foi elaborada de forma a contemplar as observações finais que
tratam da organização do ambiente e higienização das mãos após o atendimento.
Uma vez constituídas as categorias se iniciou a descrição de cada um dos itens,
utilizada como parâmetro de avaliação ou orientação para execução dos
procedimentos durante a aplicação do instrumento. Para esta etapa foi necessário
realizar pesquisa bibliográfica em livros, manuais, publicações selecionadas da
revisão e protocolos, que contemplassem os conceitos e a descrição pormenorizada
dos procedimentos e técnicas envolvidos na assistência à pessoa com ferida.
O checklist em sua apresentação é composto por dados de caracterização
referentes ao local ou serviço de saúde onde está sendo aplicado, à presença ou
ausência do preceptor, no caso de acompanhamento de graduandos no momento da
sua utilização e às categorias de verificação com duas variações, uma de adequação
e outra de inadequação, utilizadas no julgamento da execução das tarefas ligadas ao
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atendimento. A atividade quando não executada ou cumprida de forma inadequada
vai de encontro ao(s) ponto(s) de referência considerado(s) como ideal(is),
necessitando, portanto, ser justificada. Por isso, o instrumento foi pensado de forma a
contemplar um espaço para este fim, com o intuito de facilitar o feedback de respostas
no processo de aprendizagem.
O roteiro de observação de procedimento foi idealizado para utilização em
ambientes que proporcionem o contato do graduando com pessoas com lesões
cutâneas em situações de atendimento reais, no espaço dos serviços de saúde ou na
comunidade, possibilitando a mobilização de conhecimentos no desempenho de
atividades envolvidas nesse cuidado.
O questionário, por sua vez, foi elaborado como um instrumento complementar,
a ser aplicado antes da observação por meio do checklist, para permitir um posterior
confronto do conhecimento teórico adquirido e a prática expressa na execução de
determinadas tarefas.
Cada uma das perguntas do questionário foi formulada, seguida das
possibilidades de resposta, contemplando os mesmos domínios do cuidado que
compuseram o checklist de procedimentos, identificados a partir da revisão integrativa
de literatura. Assim, foram elaboradas 4 perguntas considerando os aspectos do
cuidado da categoria avaliação da pessoa e da lesão cutânea; 4 questões sobre os
itens contidos na categoria cuidado com a ferida e pele perilesional; uma pergunta
envolvendo a categoria encaminhamento e orientação da pessoa com lesão e
familiar/cuidador; e uma abrangendo a categoria registro e documentação, com
destaque para a alternativa considerada correta.

4.2 SEGUNDA ETAPA

A segunda etapa do estudo contemplou a submissão à juízes especialistas dos
instrumentos elaborados a partir da revisão, para verificar evidências de validade de
conteúdo, por meio da técnica Delphi, delineada em duas fases.
A validação de conteúdo é um tipo de medida psicométrica indispensável ao
desenvolvimento de ferramentas de medição, que envolve o processo de elaboração
e julgamento por profissionais efetivamente engajados na área em estudo, na
definição do universo teórico e das diferentes dimensões do conceito a ser observado
e medido.(31)
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A técnica Delphi, por sua vez, constitui-se numa ferramenta empregada na
validação de conteúdo de pesquisas, construção e adaptação de instrumentos de
medidas, com base na obtenção de opiniões e consensos de profissionais
experientes.(32) O método valoriza o julgamento coletivo, promovendo a convergência
de opiniões e o feedback de respostas, em busca da construção de consensos a
respeito do domínio de conteúdo de determinado fenômeno.(33)
A procura de enfermeiros no Brasil para atuarem como juízes da pesquisa foi
efetivada por meio da plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), (www.buscatextual.cnpq.br), utilizando a busca
avançada por assunto (feridas).
Os juízes da pesquisa foram selecionados na plataforma Lattes, utilizando a
busca sobre o assunto “ferida” e obedecendo aos seguintes critérios: enfermeiros de
qualquer nacionalidade, com doutorado ou mestrado na área da saúde.
Foram encontrados 1.449 profissionais, dentre os quais 147 foram
selecionados com base no atendimento concomitante aos critérios de inclusão:
atuação no ensino de graduação; experiência na assistência ou produção científica
publicada na área de feridas nos últimos cinco anos. Como critério de exclusão
considerou-se enfermeiros com informação apenas de Trabalho de Conclusão do
Curso de Graduação sobre a temática no currículo Lattes.
Todos os 147 profissionais selecionados foram convidados a participar como
juízes da pesquisa e 30 se disponibilizaram a participar, constituindo a amostra do
estudo. A submissão do formulário de coleta de dados ao painel de especialistas foi
realizada em dois ciclos, buscando-se a melhoria nos índices de concordância, a partir
do atendimento às sugestões dos juízes, apontadas na primeira rodada de opiniões.
Na segunda fase Delphi, dos 30 enfermeiros convidados, 18 concordaram em
continuar participando da pesquisa, representando uma perda de 40% dos
pesquisados.
A possibilidade de perda de juízes no painel de especialistas em cada fase
Delphi é um fato esperado na aplicação da técnica. Trata-se de uma ocorrência
indesejável, porém sem repercussão negativa para o processo de análise dos dados
da pesquisa.(34)
Para a avaliação do instrumento pelos juízes foi construído um formulário
composto por duas partes (Apêndice A). A primeira direcionada à caracterização dos
participantes do estudo, com questões sobre: idade, sexo, qualificação profissional,
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experiência profissional, tempo de experiência no ensino e na assistência. A segunda
parte do instrumento referiu-se a um roteiro de observação estruturado do tipo
checklist com 20 itens de verificação e 10 questões de múltipla escolha para avaliação
dos conhecimentos e habilidades técnicas de graduandos de enfermagem no cuidado
à pessoa com ferida.
As categorias de composição do checklist foram: 1) Observações iniciais
(atendimento inicial; higienização das mãos); 2) avaliação da pessoa e da lesão
cutânea (realiza anamnese; identifica fatores de risco; realiza exame físico; verifica
sinais vitais; avalia a presença de dor; avalia a lesão; identifica sinais de infecção;
identifica a necessidade e providencia a realização de exames complementares); 3)
Cuidado com a ferida e pele perilesional (realiza limpeza da ferida; realiza curativo;
avalia a necessidade de desbridamento; indica cobertura); 4) Encaminhamento e
orientações à pessoa com lesão e familiares/cuidadores (desenvolve ações
educativas; Identifica a necessidade e providencia encaminhamento da pessoa com
lesão); 5) Registro e documentação (registro da avaliação clínica; registro da
avaliação da lesão); 6) Observações finais (organiza o ambiente; higieniza as mãos
após o atendimento).
Os itens do checklist diziam respeito aos procedimentos requeridos dos
graduandos no cuidado à pessoa com lesão cutânea. Cada item era descrito, seguido
por uma explicação do parâmetro, adotado para avaliação do procedimento executado
pelo estudante. Estes deveriam ser avaliados pelos juízes, segundo a sua
“adequação” em relação aos seguintes requisitos: utilidade/pertinência; consistência;
clareza; objetividade; simplicidade; se é exequível; atualização; quanto ao
vocabulário; quanto à precisão; quanto à sequência instrucional dos itens. No caso de
inadequações nos itens, o juiz era encorajado a apresentar justificativa e sugestões,
a fim de que os itens pudessem ser modificados e melhorados.
As perguntas do questionário versavam sobre: Avaliação da pessoa e da lesão
cutânea (4 questões); Cuidado com a ferida e pele perilesional (4 questões);
Orientações à pessoa com lesão e familiares/cuidadores (1 questão); Registro e
documentação (1 questão). Cada pergunta foi descrita, seguida das possibilidades de
resposta, com destaque para a alternativa considerada correta. O processo de
avaliação das questões de múltipla escolha seguiu os mesmos trâmites dos itens do
checklist.
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Os comentários e as sugestões dos juízes na primeira rodada da Técnica
Delphi, orientaram a realização de alterações no conteúdo do instrumento,
subsidiando a apresentação de uma versão reformulada do mesmo na rodada
seguinte da avaliação (Fase Delphi 2).
Em relação aos enfermeiros selecionados para participarem como juízes do
estudo, foram enviados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e uma
carta convite (Apêndice B), através de correio eletrônico, contendo os objetivos e
metodologia do estudo, justificativa do processo de validação e solicitação da
participação na pesquisa como juiz avaliador.
Em caso de aceite, o juiz retornava o TCLE assinado e respondia um formulário
eletrônico, construído via Google Docs denominado “Análise do ensino de graduação
em enfermagem na assistência a pessoas com lesões cutâneas: aquisição de
competências e habilidades por graduandos de enfermagem”.
Ao concluir o preenchimento do formulário de avaliação do instrumento, a
identificação do juiz e suas respostas alimentavam uma planilha de dados, facilitando
o processo de tabulação e organização dos resultados.
No momento da coleta de dados com os juízes, o formulário foi remetido duas
vezes com o objetivo de se obter um consenso de opiniões. Na segunda fase Delphi
o TCLE, o link do formulário de coleta de dados e uma nova carta convite para avaliar
os instrumentos reformulados foram enviados por e-mail aos juízes, informando os
resultados do consenso em relação aos itens avaliados, as sugestões acatadas e as
modificações realizadas de acordo com a pertinência das opiniões (Apêndice C).
Em cada fase Delphi (a primeira iniciada em setembro e a segunda em
novembro) foi dado um prazo de 15 dias para os juízes responderem ao formulário.
Quando não se obtinha resposta, o convite era renovado para os não respondentes,
com o intuito de alcançar o maior número possível de participantes.
O resultado das avaliações dos juízes foi inserido na planilha eletrônica e
exportado para um software estatístico. Após a codificação e a tabulação, as
informações foram analisadas, por meio de estatística descritiva, com frequências
absolutas e relativas, onde se verificou as pontuações atribuídas a cada item. A
relevância

dos

itens

foi

obtida

pela

concordância

intraobservadores

e

interobservadores, por meio do índice Kappa (k), intermediado pelo Online Kappa
Calculator (35) e do Índice de Validade de Conteúdo (IVC).
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O coeficiente Kappa mede a proporção de concordância interobservadores
devida ao acaso, em relação à classificação de um conjunto de itens num dado
número de categorias.(36) Este varia de "menos 1" a "mais 1", de modo que quanto
mais próximo de 1, melhor o nível de concordância entre os observadores. Como
critério de aceitação, estabeleceu-se uma concordância igual ou superior a 0,61,
sendo um nível bom.(37)
O IVC é um índice que permite aferir a concordância dos juízes sobre
determinados aspectos de um instrumento e, individualmente, de seus itens, a partir
de uma medida de proporção ou percentagem. Este é calculado a partir da divisão do
número de juízes que julgaram o item como adequado pelo total de juízes (IVC para
cada item). Para a avaliação do instrumento como um todo, o IVC pode ser calculado
pela razão entre o número total de itens considerados relevantes pelos juízes e o
número total de itens.(38) Como consenso, considerou-se o IVC maior que 0,75, tanto
para avaliação de cada item, como para avaliação geral do instrumento. A literatura
mostra que os níveis de consenso são estabelecidos pelo pesquisador, tendo sido
encontradas variações de 50% a 80%.(39)
Para a fase Delphi 1, realizou-se análise inicial de todas as categorias e itens
propostos no instrumento, avaliando-se o Kappa e o IVC. Esta fase subsidiou a
reformulação dos instrumentos de acordo com as orientações e sugestões dos juízes,
em busca dos escores Kappa e IVC igual ou maior àqueles adotados no estudo.
Na fase Delphi 2, realizou-se a verificação do instrumento a partir do índice
Kappa e IVC, e a comparação com a rodada anterior (Delphi 1).
No software estatístico, foram realizadas as análises descritivas com
frequências absolutas e relativas, e análise inferencial na comparação das variáveis
entre as fases Delphi 1 e 2, com nível de significância estatística de ρ-valor ≤ 0,05, e
na aplicação do teste de Wilcoxon.
Após codificação, tabulação e análise, os dados foram apresentados na forma
de tabelas e quadros nos artigos que compõem os resultados do estudo.
A pesquisa segue as recomendações éticas da Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde, revogada pela Resolução nº 466/12,(40) tendo sido submetida ao
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL),
com execução autorizada mediante o parecer de aprovação nº 181.037 (CAAE:
11090212.2.0000.5292), homologado em 22 de dezembro de 2012 (Anexo A).
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7. ARTIGOS PRODUZIDOS

7.1. ARTIGO 1
O artigo “O cuidado de enfermagem à pessoa com lesão cutânea: revisão
integrativa”, enviado para o periódico Online Brazilian Journal of Nursing, Qualis B4
da CAPES para a área de Medicina II.

O cuidado de enfermagem à pessoa com lesão cutânea: revisão
integrativa
Roberta Kaliny de Souza Costa1, Gilson de Vasconcelos Torres2, Isabelle Campos
de Azevedo3, Marina de Góes Salvetti4, Maria Antônia Teixeira da Costa5
1,3,5 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
2,4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte

RESUMO
Objetivo: Identificar aspectos do cuidado à pessoa com lesão cutânea na literatura
científica. Método: Revisão integrativa realizada entre novembro e dezembro de 2012 que
teve como estratégia de busca a consulta às bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde,
à homepage da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e das
Secretarias Municipais de Saúde. Resultados: Ao final da revisão extraíram-se 22
publicações, 63% foram artigos e 36% focaram as feridas de modo geral. Predominaram
os estudos publicados entre os anos de 2008 a 2010 (18%), realizados no âmbito
hospitalar (36%) e direcionados para o profissional de enfermagem (59%). Conclusão:
Os aspectos do cuidado abordados nas publicações selecionadas dizem respeito às ações
envolvidas com a avaliação da pessoa e da lesão; cuidados com a lesão e pele perilesional;
encaminhamento e orientação da pessoa com lesão e familiar/cuidador; registro e
documentação do acompanhamento da pessoa com ferida.
Descritores: Assistência centrada no paciente; Cuidados de enfermagem; Enfermagem;
Cicatrização de feridas.

INTRODUÇÃO
A variedade das lesões cutâneas e a complexidade envolvendo o seu processo de
cicatrização constituem-se num problema desafiador para a produção do cuidado em
saúde. Este abrange a determinação de um conjunto de medidas preventivas, diagnósticas
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e terapêuticas, que devem ser seguidas de forma sistemática pelos profissionais de saúde,
de modo a atender, o quanto possível, ao lesionado em sua integralidade, sem deixar de
lado sua individualidade e as especificidades da ferida.
O enfermeiro, dentre os membros da equipe de saúde, é o profissional responsável pela
avaliação e tratamento das lesões de pele, desempenhando um papel fundamental na
assistência aos lesionados, implementando terapias, acompanhando a sua evolução,
realizando curativos, orientando e supervisionando a execução dos mesmos pela equipe
de enfermagem(1-2).
Neste contexto, a sistematização da assistência de enfermagem tem se mostrado cada vez
mais necessária, no sentido de instrumentalizar a prática do cuidado, com a aplicação de
conhecimentos e a tomada de decisão, fundamentados em evidências científicas (3).
A reunião dos resultados de estudos sistematizados oferece evidências e recomendações
confiáveis para a adoção de condutas mais eficientes no cuidado clínico e no ensino (4). O
processo de trabalho ativo e organizado na assistência do enfermeiro à pessoa com lesão
cutânea proporciona maior autonomia, dinamismo, otimização do atendimento e, portanto,
deve ser praticado e ensinado durante a graduação, contribuindo com o preparo teórico e
prático do graduando para atuar neste âmbito(5).
A preparação dos futuros enfermeiros é uma das prerrogativas para a assistência de
qualidade e livre de riscos à pessoa com ferida, superando o fato de que, em muitas
situações, a prestação dessa assistência é realizada por profissional sem formação
específica.
Assim, o presente estudo teve como objetivo identificar os aspectos do cuidado à pessoa
com lesão cutânea disponíveis na literatura, com vistas a subsidiar a construção de
instrumentos para o ensino e a assistência desses usuários nos serviços de saúde.

MÉTODO
O presente estudo é uma revisão integrativa da literatura sobre os cuidados à pessoa com
lesão cutânea. Na sua elaboração foram seguidas as seguintes etapas: formulação do
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questionamento e determinação do objetivo da pesquisa, estabelecimento dos critérios de
inclusão e exclusão das publicações, definição das informações a serem coletadas dos
estudos selecionados, análise, interpretação e síntese dos resultados da revisão (6).
Levando-se em consideração a problemática da pesquisa: As feridas como problemas
cutâneos mais frequentes nos serviços de saúde; a necessidade de um processo de
trabalho ativo e organizado na produção do cuidado à pessoa com lesão cutânea; a adoção
de condutas baseadas em evidências e recomendações confiáveis no cuidado clínico e no
ensino; foram formuladas as seguintes questões norteadores para a revisão: quais
aspectos do cuidado de enfermagem à pessoa com lesão cutânea são enfocados nos
estudos? Como se caracterizam essas publicações?
Como forma de responder aos questionamentos se realizou uma busca na literatura nos
meses de novembro e dezembro de 2012 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases
de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), da
Scientific Electronic Library Online (Scielo), da Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online (Medline) e da Base de Dados de Enfermagem (BDEnf); banco de
dissertações e teses do Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES); e protocolos de atenção à pessoa com ferida, disponíveis no formato
eletrônico pelas Secretarias Municipais de Saúde brasileiras, a saber: Secretaria Municipal
de Saúde de Florianópolis – Santa Catarina, a Secretaria Municipal de Belo Horizonte –
Minas Gerais, a Secretaria Municipal de Ribeirão Preto – São Paulo.
Para a seleção das publicações se estabeleceu os seguintes critérios de inclusão: artigos
científicos, protocolos, dissertações e teses sobre a assistência de enfermagem à pessoa
com lesão cutânea; nos idiomas português, inglês e espanhol; disponíveis gratuitamente
em texto completo; de 2005 a outubro de 2012. Foram excluídos da amostra os estudos
em formato de editorial, carta ao editor, protocolos no formato que não eletrônico, que
não possuíam ficha catalográfica, publicações que não respondessem ao questionamento
da pesquisa e que estivessem repetidas.
O recorte do período estudado foi realizado com o objetivo de assegurar a atualidade dos
dados e das tendências enfocadas nas investigações analisadas. A inclusão de protocolos
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de feridas na revisão justifica-se pelo fato destas publicações contemplarem condutas do
enfermeiro na assistência à pessoa com lesão cutânea.
Para coletar as informações das publicações selecionadas, foi utilizado um formulário
estruturado, abrangendo questões referentes ao ano de publicação, base de dados, tipo
de publicação, foco do estudo, cenário (unidade básica de saúde e/ou hospital),
direcionamento profissional, nível de evidência, aspectos do cuidado à pessoa com lesão
cutânea.
A qualidade da evidência científica das publicações foi classificada em sete níveis,
considerando-se o delineamento ou abordagem metodológica utilizada na realização dos
estudos(7).
Para a busca das publicações na BVS foram utilizados os descritores controlados do
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH): cuidado
de enfermagem, feridas e seus similares em inglês e espanhol, cruzados por meio do
operador booleano OR. No banco de teses e dissertações da CAPES, utilizou-se o descritor
ferida (wound). O levantamento nos sites das secretarias de saúde ocorreu por meio da
leitura dos protocolos disponíveis que abordassem a assistência à pessoa com lesão
cutânea.
O procedimento de busca favoreceu o levantamento de 225 estudos potencialmente
relevantes sendo 161 na BVS, 62 no banco de teses e dissertações da CAPES e 2 nas
Secretarias Municipais de Saúde.
A pré-seleção das publicações levantadas na busca eletrônica nas bases de dados foi
realizada mediante a leitura dos títulos, resumos e apresentações, no caso dos protocolos.
Todos os estudos selecionados foram analisados por um segundo avaliador, na busca de
um índice satisfatório de concordância na avaliação, de modo que qualquer discordância
foi resolvida com discussão. Esta etapa da pesquisa proporcionou a identificação dos 22
estudos, que compuseram a amostra final da revisão integrativa, conforme apresentação
na Figura 1.

35

Figura 1. Desenho esquemático do processo de levantamento e seleção das publicações para a
revisão integrativa. Natal-RN, 2012.

Fonte: Dados do pesquisador.

Os estudos obtidos foram lidos na íntegra de forma a atender ao preenchimento do
instrumento de coleta de dados. As informações colhidas passaram por um processo de
dupla digitação na planilha do Microsoft Excel, foram analisadas por meio da estatística
descritiva e apresentadas em quadros.
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RESULTADOS

Das 22 publicações selecionadas, quatorze são artigos científicos (63%), cinco são
dissertações (22%), uma tese (4%) e dois são protocolos assistenciais (9%). Dos estudos
elencados na BVS seis foram extraídos do Lilacs (27%), quatro da Scielo (18%), três da
BDEnf (13%) e um do Medline (4%).
Os protocolos encontrados nas secretarias de saúde abordam a assistência a pessoas com
feridas de forma geral. Entre os artigos científicos, oito (36%) focam o cuidado do
enfermeiro diante de lesões cutâneas específicas, tais como ferimentos abertos, úlceras do
pé diabético, úlceras de pressão e úlceras venosas. Das cinco dissertações, apenas uma
trata da atenção ao portador de ferida pela enfermagem, as demais, assim como a única
tese encontrada, abordam a assistência à pessoa com úlcera venosa.
Em relação ao ano de publicação, foram selecionados um estudo de 2005 (4%), três do
ano de 2006 (13%), três de 2007 (13%), quatro de 2008 (18%), quatro de 2009 (18%),
quatro de 2010 (18%) e três de 2011 (13%). Percebe-se uma distribuição equitativa das
publicações entre os anos estudados, sendo predominantes as pesquisas entre 2008 e
2010 (18% publicados em cada ano).
Quanto ao foco dos estudos, verificou-se que oito tratavam de feridas de um modo geral
(36%) e sete destes focavam a úlcera venosa (32%).
A Figura 2 refere-se à distribuição dos estudos encontrados quanto ao tipo de publicação,
cenário, direcionamento profissional e foco do estudo (feridas ou lesões cutâneas
específicas).

Figura 2. Características das publicações examinadas. Natal-RN, 2012.

Referência
Carmo SS, Castro CD,
Rios VS, Sarquis MGA,
2007(8)
Morais GFC, Oliveira SHS,
Soares MJGO, 2008(9)

Tipo de
publicação
Artigo

Cenário do
estudo
Não
especificado

Profissional

Artigo

Hospital

Enfermeiro

Enfermeiro

Foco do
estudo
Úlcera
venosa
Feridas

37

Moreira RAN, Queiroz TA,
Araújo MFM, Araújo TM,
Caetano CA, 2009(10)
Martins DA, Soares FFR,
2008(11)
Becerra RAC, Mesa YLR
2011(12)

Artigo

Hospital

Enfermeiro

Feridas

Artigo

Hospital

Enfermeiro

Artigo

Clínica de
feridas

Enfermeiro

Úlcera de
Pressão
Ferida
cirúrgica

Feijó E, Cruz ICF, Lima
DVM, 2008(13)
Martins CF, Thofehrn MB,
Amestoy SC, Lange C,
2007(14)
Hirota CMO, Haddad MCL,
Guariente MHDM, 2008(15)
Tayar G, Peterlini MAS,
Pedreira MLG, 2007(16)
Bajay HM, Araújo IEM,
2006(17)
Luciano LB, Lopes CHAF,
2006(18)
Medeiros
ABF,
Lopes
CHAF,
Jorge
MSB,
2009(19)
Dantas DV, Torres GV,
Dantas RAN, 2011(20)
Torres GV, Costa IKF,
Dantas DV, Farias TYA,
Nunes JP, Deodato OON
et al, 2009(21)
Secretaria Municipal de
Saúde de Ribeirão Preto,
2011(22)
Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte,
2010(23)
Dantas, DV, 2010(24)

Artigo

Não
especificado
Unidade
Básica

Enfermeiro

Feridas

Enfermeiro

Ferida pé
diabético

Enfermeiro

Artigo

Não
especificado
Hospital

Artigo

Hospital

Enfermeiro

Ferida pé
diabético
Feridas
abertas
Feridas

Artigo

Ambulatório

Enfermeiro

Artigo

Não
especificado

Enfermeiro

Artigo

Não
especificado
Hospital e
Unidade
Básica

Multiprofissional

Feridas

Multiprofissional

Úlceras
venosas

Protocolo

Unidade
Básica

Multiprofissional

Feridas

Protocolo

Unidade
Básica

Multiprofissional

Feridas

Dissertação

Hospital

Multiprofissional

Nunes JP, 2006(25)

Dissertação

Multiprofissional

Borges EL, 2005(26)

Tese

Úlcera
Venosa
Úlcera
Venosa
Úlcera
Venosa
Feridas

Multiprofissional

Artigo

Artigo

Artigo

Alcoforado CLGC, 2010(27)

Dissertação

Angélico RCP, 2010(28)

Dissertação

Unidade
Básica
Não
especificado
Unidade
Básica
Hospital

Nóbrega WG, 2009(29)

Dissertação

Hospital

Enfermeiro

Multiprofissional
Enfermeiro
Multiprofissional

Ferida pé
diabético
Úlcera por
pressão

Úlcera
venosa
Úlcera
venosa

Fonte: Dados do pesquisador.

No que diz respeito ao cenário (unidade básica e/ou hospital), nove estudos (41%) são da
área hospitalar, seis (27%) são da atenção primária e seis (27%) estudos não especificam
o nível de assistência.
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Em relação ao direcionamento profissional, treze (59%) estudos direcionaram-se para os
enfermeiros e nove (41%) trazem um enfoque multiprofissional. Em relação à evidência
das publicações selecionadas para a revisão predominaram as classificadas nos níveis cinco
(22%) e seis (63%).
Quanto aos cuidados de enfermagem à pessoa com lesão cutânea as publicações
mostraram abordar aspectos distintos, que foram categorizados em quatro domínios:
avaliação da pessoa e da lesão; cuidados com a lesão e pele perilesional; encaminhamento
e orientação da pessoa com lesão e familiar/cuidador; registro e documentação (Figura 3).

Figura 3. Distribuição dos estudos nos domínios e aspectos do cuidado de enfermagem à pessoa
com lesão cutânea. Natal-RN, 2012.

Domínios e aspectos do cuidado

Referências

Domínio 1: Avaliação da pessoa e da lesão
Anamnese

8, 12, 14, 18-20, 24-26, 29

Fatores de risco

18-20, 24, 27

Exame físico

8, 18-20, 24-26, 28-29

Sinais vitais

14, 20, 24

Dor

9, 12, 20-21, 24

Características da lesão

9, 10, 12, 15-18, 20, 22-29

Infecção

9, 13, 17, 20, 22-23, 27

Exames

8, 11, 21, 24-25, 28

Domínio 2: Cuidados com a lesão e pele perilesional
Limpeza da lesão

8, 11-12, 14, 16, 19, 20, 22-23, 26

Curativo

8, 11-12, 14-16, 18-19, 22-23, 26-27

Desbridamento

8, 11-12, 14-15, 18, 20, 22-23

Indicação de cobertura

8, 10, 12-16, 18, 22-29
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Encaminhamento

e

orientação
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Encaminhamento

25-26

Educação em saúde

8, 14-15, 25, 27-28

Domínio 4: Registro e documentação
Registro da avaliação clínica

8, 20, 22-23, 25-29

Registro características da lesão

8, 10, 14-15, 17, 25-29

Fonte: Dados do pesquisador.
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e
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Os domínios mais evidenciados foram: avaliação da pessoa e da lesão e cuidados com a
lesão e pele perilesional. A maioria das publicações enfocaram aspectos do cuidado como:
anamnese, avaliação das características da ferida, realização do curativo e indicação do
tipo de cobertura a ser utilizada no tratamento tópico do ferimento.
Nesse sentido, baseado nesta revisão integrativa da literatura, propõe-se o seguinte
modelo esquemático referente aos aspectos do cuidado de enfermagem à pessoa com
lesão cutânea (Figura 4).

Figura 4. Modelo esquemático dos aspectos do cuidado de enfermagem à pessoa com lesão cutânea.
Natal-RN, 2012.

Fonte: Dados do pesquisador.
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DISCUSSÃO

De acordo com os resultados, pode-se observar que ainda é incipiente o desenvolvimento
de estudos, envolvendo a sistematização do cuidado de enfermagem à pessoa com lesão
cutânea. É necessário maior investimento em produção de evidências científicas que
fundamentem o planejamento, as intervenções e as estratégias utilizadas na prática clínica
assistencial do enfermeiro.
Os problemas cutâneos podem estar presentes em qualquer idade e seu cuidado é
realizado pela enfermagem, podendo ser efetivado nos diferentes níveis e serviços de
atenção à saúde(10).
Grande parte dos estudos selecionados nesta pesquisa trata da assistência ao paciente
com ferida de etiologias específicas, e realizada no ambiente hospitalar. Tais resultados
corroboram com outros estudos de revisão que abordam o cuidado à pessoa com lesão
cutânea, mostrando que a maioria dos trabalhos analisados se desenvolveu neste nível de
atenção(20,30).
Durante muito tempo, o hospital foi o lugar privilegiado das práticas de saúde, orientadas
para o atendimento à demanda, com foco na cura das doenças. Em se tratando do cuidar
de feridas, este ambiente, na maioria das vezes, atende pessoas que necessitam de
tratamentos complexos para lesões de diferentes etiologias. Esse fato pode explicar a
concentração dos trabalhos realizados no hospital e a carência de estudos nos serviços da
atenção básica, embora a assistência prestada nessas unidades de saúde contemple o
desenvolvimento de um trabalho contínuo no acompanhamento da evolução e tratamento
das pessoas com lesões, organizando a demanda para outros níveis de atenção quando
houver necessidade de atendimento especializado(21).
A assistência prestada pelo enfermeiro à pessoa com lesão esteve evidenciada na maioria
das publicações. Este profissional, dentre os membros da equipe de saúde, assume um
papel de extrema importância no cuidar de feridas, uma vez que tem maior contato com
os pacientes em todos os níveis de atenção à saúde(1). Não obstante, a complexidade de
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fatores envolvidos na etiologia e resolução de problemas cutâneos faz do trabalho
multiprofissional uma premissa essencial para o alcance do sucesso no tratamento de
lesões de pele(9-10,20).
De fato, observa-se uma tendência dos estudos em contemplar os aspectos relacionados
à atenção holística da pessoa com lesão cutânea, considerando sua individualidade e
qualidade de vida, além do cuidado com o ferimento.
Até pouco tempo, os trabalhos científicos sobre feridas focavam as lesões de pele e
recursos utilizados no seu tratamento. Nos últimos anos, porém, percebe-se que, mesmo
os estudos voltados para questões mais específicas da avaliação, diagnóstico e tratamento
de lesões, abordam o sucesso das condutas associado à necessidade de assistir
integralmente ao indivíduo com lesão(20).
As discussões envolvendo a sistematização da assistência prestada pelo enfermeiro ainda
é escassa na literatura, apesar da integralidade do cuidado à pessoa de ferida estar em
evidência nas publicações sobre o tema. Isto pode ser demonstrado com os achados deste
estudo, no qual se encontrou um pequeno número de pesquisas em 2005, seguida de um
discreto aumento e distribuição equitativa das publicações entre os anos de 2008 e 2010.
O avanço nas pesquisas não tem se traduzido na produção de evidências científicas
voltadas à uniformidade nas condutas profissionais na prática clínica, especialmente na
definição de diretrizes e recomendações confiáveis com enfoque na abordagem geral do
indivíduo e sua lesão, para um melhor direcionamento da assistência e do ensino acerca
da temática.
Nesta revisão, predominaram os estudos descritivos e transversais, determinando o baixo
nível de evidência das publicações sobre o assunto, especialmente sobre aspectos
relacionados às técnicas e aos procedimentos assistenciais, envolvidos na produção do
cuidado à pessoa com ferida.
A qualidade da evidência é classificada de acordo com o delineamento ou abordagem
metodológica da pesquisa, de modo que os ensaios clínicos randomizados e controlados,
seguidos das revisões sistemáticas e integrativas da literatura são consideradas as
melhores fontes de evidência para a avaliação da eficácia de intervenções de saúde(4). Esta
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classificação é importante, pois orienta a tomada de decisão, oferecendo recomendações
subsidiadas por resultados oriundos de pesquisas científicas válidas e confiáveis.
Os aspectos da assistência de enfermagem à pessoa com lesão, destacados nessa revisão,
são mostrados em estudos(20,24) que caracterizam protocolos de assistência a pessoas com
feridas no Brasil, como elementos importantes à integralização de diretrizes e
recomendações para padronização das ações de cuidado e favorecimento do processo
cicatricial.
Dentre os quatro domínios do cuidado destacados nesta revisão, o da avaliação da pessoa
e da sua lesão corresponde a uma primeira e imprescindível etapa na prestação da
assistência adequada à pessoa com lesão cutânea(20). Nesta devem ser contempladas
ações que garantam a identificação das características clínicas individuais do lesionado,
que subsidiarão o diagnóstico e o planejamento das condutas voltadas ao processo de
restauração de sua pele e condição de saúde(24).
O plano da assistência de enfermagem à pessoa com lesão deve contemplar o cuidado com
a ferida e com a pele perilesional pautado na evolução clínica contínua, como forma de
viabilizar a redução no tempo de cicatrização, os riscos de infecções, a prevenção de
recidivas, a garantia de segurança e de conforto ao paciente.
O segundo domínio, cuidado com a ferida, é a etapa da assistência correspondente ao
tratamento que agrega todas as ações voltadas à promoção de condições favoráveis ao
processo de cicatrização, à cura da lesão, com o restabelecimento da estrutura e função
cutânea(8,18), dentre elas, o envolvimento do paciente e seu familiar/cuidador em um
programa de prevenção, mediante a realização de atividades de educação em saúde.
O acompanhamento de pessoas com feridas nos diferentes serviços deve envolver o
desenvolvimento de ações educativas, como um recurso para qualificar a atenção prestada
aos usuários. As orientações em saúde sobre atividades da vida diária, higiene,
alimentação, cuidados pessoais e com a lesão, precisam ser incentivadas e promovidas por
todos os profissionais da equipe e, no caso específico da enfermagem, mostram-se
prioritárias por ampliarem o programa de cuidados, estimulando um comportamento
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positivo para a prática do autocuidado, melhorando a adesão dos pacientes ao
tratamento(15, 31).
No terceiro domínio, destaca-se a execução de atividades de educação em saúde e a
atuação de uma equipe multiprofissional, prestando atendimento e realizando os
encaminhamentos necessários são importantes para uma assistência adequada e uma
evolução favorável do processo de cicatrização, prevenindo o aparecimento e ocorrência
de recidivas das lesões cutâneas(32).
A existência de uma equipe multiprofissional se configura como um recurso fundamental
na qualificação e integralidade da atenção à saúde prestada à pessoa com ferida(9-10). A
disponibilidade de médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, dentre
outros profissionais de saúde, é importante, diante da necessidade do encaminhamento de
pacientes para exame clínico, avaliação e tratamento por especialistas, buscando oferecer
uma abordagem interdisciplinar que possa ser apta a enfrentar a complexidade do
problema envolvido na recuperação de todo ferimento ou lesão de pele.
No acompanhamento da pessoa com lesão cutânea são necessárias sucessivas avaliações
do lesionado e de seu ferimento, no sentido de reorientar o planejamento e implementação
dos cuidados, a efetividade das condutas, os produtos e técnicas terapêuticas adotados
nas diversas etapas do tratamento.
Neste sentido, o quarto domínio referente ao registro sistemático, claro e minucioso de
todos os dados do atendimento realizado torna-se indispensável na atenção prestada ao
lesionado. Para a enfermagem, registrar as informações acerca do processo de cuidado é
imprescindível na organização do trabalho da própria categoria profissional e na efetivação
da sistematização da assistência(10,33). Os registros e a documentação favorecem a
comunicação entre a equipe de saúde que assiste o paciente e documenta as ações
realizadas, fornecendo subsídios para avaliação da conduta diagnóstica e terapêutica(20).
A assistência de enfermagem carece de sistematização para atingir a qualidade no
atendimento à pessoa com lesão cutânea. Assim, a importância de um instrumento que
contemple ações de atenção à saúde destes usuários justifica-se pela necessidade de

44

adoção de condutas padronizadas e mais eficientes no cuidado clínico e no ensino, durante
a formação do enfermeiro.

CONCLUSÃO

Nas publicações pesquisadas predominaram artigos científicos publicados em periódicos,
estando à maioria concentrada no período de 2009 a 2010. As lesões cutâneas específicas
receberam maior enfoque, sendo o enfermeiro o alvo principal dos estudos.
As pesquisas abordam aspectos convergentes acerca do cuidado de enfermagem à pessoa
com lesão cutânea, envolvendo categorias como: anamnese; exame físico; sinais vitais;
solicitação de exames; fatores de risco; características da ferida; infecção na lesão; dor;
limpeza da lesão; curativo; debridamento; tipo de cobertura; encaminhamento do
paciente; orientações ao lesionado e ao familiar/cuidador; registro da avaliação clínica da
pessoa e das características da lesão ao longo do tratamento.
Destaca-se a carência de publicações abordando a técnica e a execução de procedimentos
referentes ao cuidar de feridas, o que limita a propagação do conhecimento e a divulgação
de recomendações confiáveis para a melhoria da prática.
A maioria dos estudos sobre o tema enfocou o cuidado com lesões específicas que,
isoladamente, não constitui um desenho sistemático da assistência. Entretanto, as
dimensões abordadas nas diferentes publicações devem ser consideradas quando o
objetivo do profissional for a abordagem holística do indivíduo com lesões cutâneas de
qualquer etiologia.
A sistematização do cuidado de enfermagem contribui para o desenvolvimento de um
trabalho ativo e organizado na atenção à saúde das pessoas com feridas, sendo de suma
importância a padronização das ações e o incentivo precoce na formação do profissional
enfermeiro. Neste sentido, os resultados encontrados no estudo poderão subsidiar a
construção de instrumentos para avaliar as competências e habilidades dos graduandos
em enfermagem, direcionando o ensino da assistência acerca da temática.
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Resumo
Objetivo: Verificar a validade do conteúdo de dois instrumentos para avaliar o cuidado de enfermagem à
pessoa com lesão cutânea.
Métodos: Pesquisa de validação de conteúdo que compreendeu duas etapas: a primeira foi a elaboração dos
instrumentos, a partir de uma revisão da literatura; a segunda, de validação de conteúdo, mediante a avaliação
dos instrumentos por 30 juízes/especialistas. Para análise, adotaram-se coeficiente Kappa ≥0,61 e índice
de validade de conteúdo ≥0,75.
Resultados: Na avaliação das categorias de composição dos instrumentos, verificaram-se nove sugestões
indicadas pelos juízes. Todos os itens do questionário e do roteiro de observação obtiveram índices
aceitáveis de validade de conteúdo e de concordância. Algumas categorias alcançaram escores acima do
valor determinado, confirmando a validade de conteúdo.
Conclusão: Os instrumentos apresentaram índice de validade de conteúdo satisfatório, e podem ser
utilizados para avaliar a habilidade e o conhecimento sobre o cuidado de enfermagem à pessoa com lesão
cutânea.

Introdução

Entre os problemas cutâneos mais frequentes no cotidiano dos serviços de atenção à saúde, as
feridas assumem uma posição de destaque. Com altas incidência e prevalência na população, as
lesões cutâneas causam grandes prejuízos na vida dos indivíduos e de seus familiares, além de
provocarem impacto econômico na área da saúde.(1)
A qualidade do cuidado com pessoas com feridas exige assistência integral, prestada por
profissionais capacitados e sistematizada por protocolos, que orientem a prática de condutas
preventivas, diagnósticas e de tratamento.
O enfermeiro, como membro da equipe de saúde, desempenha um papel importante no
atendimento dessa clientela, diagnosticando o problema, acompanhando sua evolução, e
executando curativos no domicílio e nos serviços de saúde.(2)
A avaliação de desempenho deve buscar apreender o conhecimento adquirido pelo futuro
profissional, além de captar a habilidade deste na execução de tarefas específicas, utilizando,
integrando e mobilizando a teoria aprendida na resolução de problemas em situações reais.
Os instrumentos para esse tipo de avaliação devem ser embasados em evidências científicas,
como requisito indispensável à qualidade, legitimidade e credibilidade, buscadas em seu processo
de validação.(3)
A validação de um instrumento verifica a propriedade do mesmo em medir o fenômeno
mensurado, podendo ser realizada com diversos métodos. A validação de conteúdo, por sua vez, é
uma dessas medidas psicométricas indispensável ao desenvolvimento de ferramentas de medição,
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que envolve o processo de elaboração e julgamento por especialistas, na definição do universo
teórico e das diferentes dimensões do conceito a ser observado e medido.(4)
Desse modo, a utilização de instrumentos confiáveis apresenta-se como um recurso valioso
na avaliação do cuidado de Enfermagem, especialmente durante a formação profissional, uma vez
que facilita a produção de dados, favorece a análise de técnicas e abordagens adotadas, e
proporciona a padronização de condutas eficientes no ensino e na prática clínica.
Entretanto, a carência de ferramentas de mensuração validadas na literatura para avaliação
do cuidado de Enfermagem com pessoas com lesão cutânea reforça a importância da construção
e da validação de instrumentos para tal fim.
Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a validade do conteúdo de dois instrumentos
para avaliar o cuidado de enfermagem com a pessoa com lesão cutânea.

Métodos

A validação de conteúdo compreendeu duas etapas: a primeira foi a elaboração dos instrumentos,
a partir de uma revisão da literatura; a segunda, de validação de conteúdo, mediante a avaliação dos
instrumentos por juízes/especialistas.
Os juízes foram selecionados a partir de uma busca avançada por assunto na Plataforma
Lattes, que agrega currículo de pesquisadores. Foram encontrados 1.449 profissionais, dos quais
selecionou-se uma amostra intencional de 147 enfermeiros, tendo como base os seguintes critérios
de inclusão: apresentar título de doutor e mestre na grande área de concentração das Ciências da
Saúde; atuar no ensino de graduação; apresentar atuação e/ou produção científica na área de feridas
nos últimos cinco anos.
Uma carta convite foi enviada aos 147 enfermeiros, por correio eletrônico, contendo os
objetivos e metodologia do estudo, a justificativa do processo de validação e a solicitação da
participação na pesquisa como juiz avaliador, por meio do acesso ao link de um formulário
construído via Google Docs (docs.google.com). Dos 147 profissionais convidados, 30 se
disponibilizaram a participar, constituindo a amostra do estudo.
O instrumento de coleta de dados enviado aos juízes continha três partes: uma de
identificação de itens de caracterização profissional; um roteiro de observação estruturado do tipo
checklist; e um questionário com dez questões de múltipla escolha para avaliação do conhecimento
sobre a assistência de Enfermagem ao portador de ferida.
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O conteúdo do questionário contemplava, em linhas gerais, as categorias de composição
do checklist. Esse último incluía 20 itens correspondentes aos passos considerados importantes
para o cuidado de Enfermagem com a pessoa com lesão cutânea.
A avaliação pelos juízes ocorreu a partir da classificação de cada item dos instrumentos e
de seu conjunto como “adequado” ou “inadequado”, de acordo com os seguintes critérios:
utilidade/pertinência, consistência, clareza, objetividade, simplicidade, exequibilidade, atualização,
vocabulário, precisão e sequência instrucional de tópicos. Além disso, justificativas das
inadequações e sugestões também poderiam ser feitas, a fim de que os itens pudessem ser
modificados e melhorados.
Após a avaliação dos instrumentos, foram aplicados o coeficiente Kappa e o Índice de
Validade de Conteúdo, para verificação do nível de concordância dos juízes em relação aos itens
avaliados. Como critério de aceitação, foi estabelecida uma concordância >0,61(nível bom) para o
coeficiente Kappa e ≥0,75 para o Índice de Validade de Conteúdo, tanto para avaliação de cada
item, como para avaliação geral de cada instrumento.(5,6)
Os dados coletados foram organizados em uma planilha eletrônica e exportados para um
software estatístico. Após a codificação e a tabulação, as informações foram analisadas, por meio
de estatística descritiva, com frequências absolutas e relativas, aplicação do teste de Kappa e do
Índice de Validade de Conteúdo. A análise subsidiou a reformulação dos instrumentos de acordo
com as orientações e sugestões dos juízes.
O desenvolvimento do estudo atendeu às normas nacionais e internacionais de ética em
pesquisa envolvendo seres humanos.

Resultados
Participaram como juízes 30 enfermeiros. A maioria (80%) deles era do sexo feminino e a
idade variou entre 25 e 59 anos, com média de 44,3 anos. Quanto à qualificação profissional, a
maior parte tinha doutorado (76,7%), possuía experiência na docência e na assistência (93,3%), e
exercia suas atividades de trabalho na Região Sudeste (56,7%) do país.
O tempo de experiência na assistência variou de um a 30 anos, com média de 12,8 anos; o
período de atuação como docente variou de um a 35 anos, com média de 15,3 anos, predominando
as faixas de um a 10 anos e de 11 a 20 anos de experiência. Na avaliação das categorias de
composição dos instrumentos sobre o cuidado de enfermagem com pessoas com lesão,
verificaram-se nove sugestões indicadas pelos juízes, sendo cinco delas acatadas e quatro rejeitadas
pelo pesquisador, após análise e confronto com a literatura (Quadro 1).
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Quadro 1. Sugestões dos juízes, aceitação e recusa das sugestões, e justificativa do pesquisador
Categoria do
instrumento

Sugestões dos juízes (n)

Observações iniciais

Aceitação

Na abordagem da pessoa
com lesão, incluir o uso
de linguagem acessível ao
paciente (1)

Sim

Unificar
os
itens
“Identifica fatores de
risco”
e
“Realiza
anamnese” (1)

Não

Avaliação da pessoa e
da lesão cutânea
Contemplar exame físico
direcionado (5)

Não

Justificativa
A comunicação verbal familiar à
linguagem
do
paciente
é
importante para que o mesmo
possa compreender as informações
que lhes são transmitidas,
possibilitando o cumprimento das
ações delegadas a fim de garantir o
sucesso do tratamento(7)
Na constituição de protocolos
assistenciais a pessoas com feridas,
a identificação de fatores de risco
aparece como um item separado da
anamnese(8)
Autores fazem referência à
realização do exame físico
completo e detalhado da pessoa
com lesão cutânea(8,9)

Na avaliação da lesão,
especificar as medidas de
volume, profundidade e
extensão da lesão (3)

Sim

As medidas serão especificadas,
padronizando e facilitando a
aplicação do instrumento

Não descrever a técnica
de jato com solução
fisiológica para limpeza
da lesão (1)

Não

Técnica descrita na literatura(10,11)

Não

Optou-se pela técnica estéril, visto
que o instrumento será coletado
em hospitais e unidades de saúde.
No ambiente dos serviços de
saúde, deve ser utilizada técnica
estéril(10)

Nas ações de educação
Encaminhamento e
em saúde à pessoa com
orientação à pessoa
lesão,
acrescentar
com
lesão
e
orientação
sobre
familiar/cuidador
alimentação (1)

Sim

As orientações devem contemplar
os benefícios do consumo de
determinados alimentos, que são
importantes à saúde(12)

Registro
documentação

Sim

Existem
diversas
terapias
populares que são utilizadas como
prática de cuidado com a ferida(12)

Sim

O
detalhamento
dos
procedimentos envolvidos na
organização do ambiente, após o
atendimento à pessoa com lesão,
padroniza e facilita a aplicação do
instrumento

Cuidado com a ferida
e pele perilesional

Observações finais

Na
realização
do
curativo, dividir o item
em técnica limpa e técnica
estéril (3)

e Registro do uso de
práticas populares (1)
No item referente à
organização do ambiente,
detalhar
os
procedimentos a serem
executados
para
a
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organização do ambiente
(5)
O número de juízes que sugeriu modificações nas categorias de composição dos instrumentos é indicado por “n”.

No resultado do julgamento do checklist de observação sobre o cuidado de Enfermagem
com o portador de ferida, todos os itens obtiveram concordância dentro do nível estabelecido
(Índice de Validade de Conteúdo >0,75 e coeficiente Kappa >0,61). No entanto, algumas
categorias alcançaram coeficientes Kappa ótimos (>0,80) entre os juízes da pesquisa, tais como:
Identifica a necessidade e providencia exames complementares; Indica cobertura; Desenvolve
ações educativas; Identifica a necessidade e providencia encaminhamento; Registro da avaliação
clínica; e Registro da avaliação da lesão. A maioria dos itens apresentou um Índice de Validade de
Conteúdo muito acima do valor determinado, com exceção das categorias: Realiza limpeza da ferida
e Realiza curativo (Índice de Validade de Conteúdo de 0,78). Ambos os itens obtiveram também o
menor valor de Kappa do instrumento (0,65 e 0,66, respectivamente) (Quadro 2).

Quadro 2. Análise de concordância dos juízes sobre as categorias do checklist
Categorias de composição do checklist
Observações iniciais

Atendimento inicial
Realiza anamnese

0,73
0,78

0,84
0,87

Identifica fatores de risco

0,74

0,85

Realiza exame físico

0,73

0,84

Verifica sinais vitais

0,78

0,88

Avalia a presença de dor

0,77

0,87

Avalia a lesão

0,72

0,83

Identifica sinais de infecção

0,76

0,85

Identifica a necessidade e providencia exames

0,82

0,90

Realiza limpeza da ferida

0,65

0,78

Realiza curativo

0,66

0,78

Avalia a necessidade de desbridamento

0,79

0,87

Indica cobertura

0,81

0,89

Desenvolve ações educativas

0,85

0,91

Identifica e providencia encaminhamento

0,84

0,91

Registro da avaliação clínica

0,81

0,89

Registro da avaliação da lesão

0,82

0,89

Higienização das mãos
Avaliação da pessoa e da
lesão cutânea

Cuidado com a lesão e pele
perilesional

Encaminhamento e
orientação à pessoa com
lesão, familiar/cuidador
Registro e documentação

Análise de
concordância
Kappa
IVC
0,76
0,87
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Observações finais

Organiza o ambiente
Higieniza as mãos após o atendimento

0,74
0,80

0,85
0,88

IVC - Índice de Validade de Conteúdo.

Na análise de concordância dos juízes acerca das questões do questionário de conhecimento
sobre o cuidado de Enfermagem com a pessoa com lesão, observa-se que todas as questões
obtiveram Kappa e Índice de Validade de Conteúdo dentro do nível mínimo adotado. As questões
Q2, Q3, Q6, Q7, Q9 e Q10 atingiram Kappa ótimo (>0,80). Os menores índices de concordância
entre os juízes foram nas questões Q1, Q4, Q5 e Q8. O Índice de Validade de Conteúdo mostrouse muito acima (≥0,90) do valor determinado nas questões Q6, Q7, Q9 e Q10 (Quadro 3).
Quadro 3. Análise de concordância dos juízes sobre as categorias do questionário de conhecimentos
Análise de
concordância
Categorias de composição do questionário
Kappa
IVC
Q1. Quais ações devem ser realizadas na etapa de avaliação da pessoa com lesão
0,76
0,86
cutânea?
Q2. Quais aspectos devem ser considerados na avaliação das características da
0,81
0,89
lesão cutânea?
Q3. Quais sinais de infecção devem ser considerados na avaliação da lesão
0,82
0,89
cutânea?
Q4. Quais aspectos devem ser considerados na escolha do curativo a ser
0,71
0,81
realizado na lesão cutânea?
Q5. Durante o cuidado com a ferida e pele perilesional, o que é adequado
0,78
0,87
realizar na execução do curativo?
Q6. Na avaliação inicial e subsequente da lesão cutânea, o enfermeiro deve estar
0,83
0,90
atento às características da ferida que indiquem a necessidade de realização de
desbridamento. Quais são essas características?
Q7. Na indicação da cobertura a ser utilizada no tratamento da lesão, o que o
0,86
0,92
enfermeiro deve considerar?
Q8. Quais são os produtos utilizados no tratamento tópico de lesões cutâneas
0,76
0,86
com ação desbridante?
Q9. Que orientações devem ser fornecidas à pessoa com lesão cutânea e seu
0,82
0,90
familiar/cuidador para continuidade do cuidado?
Q10. Sobre a realização do registro e documentação acerca do processo do
0,86
0,92
cuidado com a pessoa com lesão, o que deve ser feito?
Q - questões; IVC - Índice de validade de conteúdo.

A versão final dos instrumentos está no apêndice.
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Discussão

Os resultados do estudo apresentam como limitação o tipo de validação utilizada, considerando a
opinião e a concordância de juízes acerca do conteúdo de instrumentos, para avaliar o cuidado de
Enfermagem com a pessoa com ferida.
De fato, esse tipo de avaliação requer fundamentação nas melhores fontes de evidência
científica. Não obstante, a escassez de estudos de Enfermagem nessa área faz dos instrumentos
avaliados por especialistas uma ferramenta importante, com potencial para contribuir com a prática
dos enfermeiros no ensino e na assistência a essa população.
O cuidado com a pessoa com lesão cutânea abrange um conjunto de medidas preventivas,
diagnósticas e terapêuticas, requerendo a intervenção de profissional de saúde capacitado para
assistir o paciente integralmente, considerando sua individualidade, além das especificidades da
ferida. Reforçando essa ideia, um número cada vez maior de estudos tem mostrado a necessidade
da sistematização da assistência no cuidado com a pessoa com lesão, mediante a utilização de
diretrizes e protocolos que fundamentem a tomada de decisão, e que orientem a prática
profissional.(2,13)
Nesse sentido, o processo de trabalho, ativo e organizado, na assistência do enfermeiro à
pessoa com lesão, deve ser praticado nos serviços e ensinado nos cursos de graduação,
contribuindo com a qualidade do cuidado e com o preparo do profissional para atuar nesse
âmbito.(14)
Corroborando o parecer dos juízes participantes da pesquisa, estudo(13) que caracteriza
protocolos de assistência a pessoas com feridas no Brasil mostrou que ações envolvidas na
avaliação do paciente e de seu ferimento, nos cuidados com a ferida e com a pele perilesional, na
documentação e registro dos achados clínicos, no encaminhamento e educação do lesionado,
familiar e cuidador configuram-se como elementos importantes na integralização de diretrizes e
nas recomendações de cuidado com a pessoa com lesão cutânea.
No que diz respeito aos procedimentos que antecedem a avaliação do paciente e de sua
ferida, verificou-se uma boa concordância entre os juízes sobre os itens voltados à maneira de
recepcionar a pessoa com lesão; à preservação da privacidade; à higienização das mãos; e à
explicação e à solicitação de permissão para a realização de procedimentos.
A avaliação da pessoa e a de sua ferida correspondem a uma primeira e importante etapa
da assistência, crucial à elaboração e à implementação do tratamento, voltado à restauração da pele
e à recuperação da saúde do lesionado. Esta exige conhecimento, habilidades de comunicação,
observação das necessidades de saúde e de cuidado, e desempenho de técnicas propedêuticas.
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Dentre os procedimentos contemplados nessa etapa da assistência que obtiveram
concordância dos juízes merecem destaque: a realização da anamnese rigorosa e do exame físico
detalhado; a existência de fatores de risco; a verificação dos sinais vitais e da presença de dor
associada à lesão; e a evidência de sinais de infecção, bem como a investigação laboratorial. Essas
ações são consideradas primordiais na identificação da condição de saúde do paciente e no
diagnóstico da ferida, por favorecerem a detecção de doenças associadas e de problemas
relacionados ao processo de cicatrização.(13)
Uma vez efetivado o levantamento do quadro clínico do paciente e das características da
sua ferida, parte-se para a elaboração do diagnóstico das necessidades de cuidado, relacionadas à
dimensão física e psicológica da pessoa com lesão, essencial ao planejamento das condutas a serem
implementadas no tratamento.
Quanto a essa etapa do atendimento, verificou-se consonância entre os juízes e a literatura,
no que se refere à aplicação dos procedimentos envolvidos com o processo de restauração da pele,
tais como a limpeza da lesão, a necessidade de desbridamento do ferimento, a realização de
curativos e a indicação de terapia tópica a ser utilizada no tratamento.(15)
Neste estudo, os itens referentes à limpeza da lesão e à técnica de curativo obtiveram os
menores índices de aceitação entre os juízes desta pesquisa. Nesses itens, a descrição do parâmetro
a ser avaliado foi questionada em relação à utilização da irrigação da lesão com jatos de solução
fisiológica a 0,9%. Sugestões de melhorias também foram apontadas no sentido de definir o
emprego da técnica limpa ou estéril, considerando as lesões com cicatrização por primeira, segunda
e terceira intenção.
As críticas feitas pelos juízes evidenciaram a necessidade de produção de melhores
evidências científicas, com relação aos procedimentos e às técnicas envolvidas no cuidado com
pessoa com lesão cutânea, uma vez que se observam escassez e baixo nível de evidência nas
publicações a respeito das condutas de Enfermagem. Isso contribui para a persistência de dúvidas
e de uma diversidade incongruente de procedimentos na avaliação e no tratamento do problema.
Nos aspectos ainda referentes ao conjunto das medidas terapêuticas, verificou-se um escore
ótimo de concordância entre os juízes pesquisados nas estratégias de encaminhamento e na
orientação da pessoa com lesão cutânea, do familiar e do cuidador. A assistência a portadores de
feridas requer a intervenção multiprofissional em saúde e um trabalho educativo permanente,
envolvendo a equipe, os pacientes, familiares e cuidadores.(13)
Além disso, ressalta-se que todo o acompanhamento da pessoa com lesão, incluindo as
sucessivas avaliações, a efetividade das condutas, as orientações, os treinamentos, os produtos e as
técnicas terapêuticas adotadas nas diversas etapas do atendimento, deve ser documentado e
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registrado, favorecendo a comunicação entre a equipe multidisciplinar e fornecendo subsídios
diagnósticos e terapêuticos.(13,16)
A Enfermagem representa o maior contingente de trabalhadores atuando nas instituições
de saúde, diretamente voltada à assistência ao portador de ferida cutânea. Assim, é fundamental
que esteja capacitada para realizar o atendimento adequado.
Nesse sentido, a utilização de instrumentos para avaliação do cuidado com a pessoa com
lesão apresenta-se como um recurso capaz de auxiliar na orientação da prática assistencial e do
ensino, em especial, consistindo numa estratégia de organização do trabalho no diagnóstico,
tratamento e prevenção dos lesionados, com vistas a uma abordagem integral, que considere o
indivíduo em sua totalidade, ou seja, além do processo de cicatrização de sua lesão.
Conclusão
Os instrumentos apresentaram índice de validade de conteúdo satisfatório, e podem ser
utilizados para avaliar a habilidade e o conhecimento sobre o cuidado de enfermagem à pessoa com
lesão cutânea.
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo apresentar o processo de construção e evidência de
validade de um instrumento para o cuidado à pessoa com ferida por graduandos de enfermagem.
Pesquisa metodológica, quantitativa, com aplicação da técnica Delphi em duas rodadas, sendo
a primeira com 30 juízes e a segunda com 18. A análise foi feita com o coeficiente Kappa, o
índice de validade de conteúdo, além do teste de Wilcoxon para comparações dos índices entre
as rodadas. Verificou-se que, das vinte categorias do instrumento, dezoito apresentaram
melhores escores na fase Delphi 2. Quanto aos requisitos de avaliação, constatou-se que os
escores na segunda fase foram maiores nos dez itens. A partir da avaliação dos juízes foi
definida uma versão do instrumento com índices de concordância e validade adequados, que
poderá contribuir na avaliação do cuidado de graduandos de enfermagem à pessoa com lesão
cutânea.
Descritores: Estudos de validação; Enfermagem; Cuidado de enfermagem; Cicatrização.

ABSTRACT: This study aimed to present the process of construction and evidence of validity
of an instrument to care of persons with wounds by nursing undergraduate students.
Methodological research, with quantitative approach, that applied the Delphi technique in two
rounds, the first with 30 judges and the second with 18. Analysis was performed using the kappa
coefficient, the content validity index and comparisons with Wilcoxon test. It was found that,
of the twenty categories of the instrument, eighteen showed higher scores in Delphi phase 2.
Concerning the review conditions, it was found that the scores in the second phase were higher
of the ten items. From the judges' evaluation, it was defined a version of the instrument with
adequate levels of agreement and validity, which may contribute to the assessment of nursing
undergraduate care to people with skin lesion.
Descriptors: Validation studies; Nursing; Nursing care; Wound healing.

RESUMEN: Este estudio apresenta el proceso de construcción y pruebas de validez de un
instrumento para la atención a persona con herida por estudiantes de enfermería. Investigación
metodológica, cuantitativa, con aplicación de la técnica Delphi en dos rondas, siendo la primera
con 30 jueces y la segunda con 18. El análisis se realizó con el coeficiente Kappa, índice de
validez de contenido y test de Wilcoxon para las comparaciones. Se encontró que, de las 20
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categorías, dieciocho mostraron mejores puntajes en la fase Delphi 2. Cuanto a los requisitos
de evaluación, las puntuaciones en la segunda ronda fueron mayores en los diez puntos. De la
evaluación de los jueces se ha creado con una versión del instrumento con índices de acuerdo
y validez adecuada, la cual puede contribuir a la evaluación de la asistencia de estudiantes de
enfermaría a la persona con heridas.
Descriptores: Estudios de validación; Enfermería; Atención de enfermería; Cicatrización de
heridas.

INTRODUÇÃO

As feridas são problemas frequentes nos serviços de saúde, caracterizadas por
fragilizarem e, muitas vezes, incapacitarem o indivíduo, deteriorando a sua qualidade de vida,
trazendo grande impacto para o setor de saúde e ônus para o setor público.(1-2)
A atenção em saúde desses usuários exige cuidado sistematizado, prestado por equipe
multiprofissional e orientado por protocolos assistenciais, disponibilidade de recursos materiais
e produtos farmacológicos, articulação entre os níveis de complexidade da assistência, bem
como participação efetiva dos pacientes, familiares e cuidadores.(3)
O profissional de enfermagem possui um papel importante no atendimento dessa
clientela, avaliando e diagnosticando o problema, planejando e executando o tratamento no
domicílio e nos serviços de saúde,(4) desempenhando um conjunto de atividades que exigem
preparo na graduação, além de contínua e renovada capacitação teórica e prática para o seu
desenvolvimento.
A preparação do futuro enfermeiro é decisiva para a qualidade da assistência desses
usuários, devendo ser avaliada a partir da construção e utilização de instrumentos de medida
que favoreçam a caracterização do conhecimento teórico e prático do estudante na execução de
determinadas tarefas relacionadas a esse tipo de cuidado.
Na enfermagem são escassos os estudos de avaliação formativa das competências e
habilidades, bem como a utilização de instrumentos de medida baseados em situações da
realidade, que reproduzem a rotina das atividades do enfermeiro na vida profissional e
favorecem a avaliação da aprendizagem do estudante nas dimensões de caráter cognitivo,
psicomotor e afetivo, indispensáveis à realização do cuidado humanizado e integral.
Os instrumentos a serem adotados na avaliação de desempenho do cuidado prestado
pelo graduando de enfermagem devem ser validados, fundamentados em estudos científicos,
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além de contemplar a sistematização da assistência, como forma de homogeneizar e assegurar
condutas eficientes no ensino e na prática clínica.(5)
Ressalta-se, a carência de ferramentas de mensuração disponíveis na literatura para
avaliação do cuidado de estudantes de enfermagem à pessoa com lesão cutânea, especialmente,
os elaborados a partir da opinião/concordância dos enfermeiros envolvidos no ensino de
graduação e na assistência a esta população.
Diante desse quadro, este estudo objetivou apresentar o processo de construção e
evidência de validade de um instrumento para o cuidado à pessoa com ferida por graduandos
de enfermagem.

MÉTODO

Estudo metodológico, com abordagem quantitativa, desenvolvido por intermédio da
apreciação de juízes especialistas, por meio da utilização da técnica Delphi, delineada em duas
fases.
Esta técnica se constitui numa ferramenta empregada na validação de conteúdo de
pesquisas, construção e adaptação de instrumentos de medida, com base na obtenção de
opiniões e consensos de profissionais experientes.(6)
O procedimento teórico do processo de desenvolvimento do instrumento envolveu a
busca dos itens representativos do constructo em investigação (domínios relevantes acerca do
cuidado de enfermagem à pessoa com lesão cutânea), mediante a realização de uma revisão
integrativa da literatura em protocolos assistenciais, artigos científicos, dissertações e teses.
Desse processo de análise da literatura foram extraídos os itens de interesse para avaliar
o cuidado de graduandos à pessoa com ferida, distribuídos nos seguintes domínios:
1) Observações iniciais (itens: atendimento inicial e higienização das mãos);
2) Avaliação da pessoa e da lesão cutânea (itens: realiza anamnese; identifica fatores de risco;
realiza exame físico; verifica sinais vitais; avalia a presença de dor; avalia a lesão; identifica
sinais de infecção; identifica a necessidade e providencia a realização de exames
complementares);
3) Cuidado com a ferida e pele perilesional (itens: realiza limpeza da ferida; realiza curativo;
avalia a necessidade de desbridamento; indica cobertura);
4) Encaminhamento e orientações à pessoa com lesão e familiares/cuidadores (itens:
desenvolve ações educativas; Identifica a necessidade e providencia encaminhamento da pessoa
com lesão);
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5) Registro e documentação (itens: registro da avaliação clínica; registro da avaliação da lesão);
6) Observações finais (itens: organiza o ambiente; higieniza as mãos após o atendimento).
Após a definição dos itens do checklist, procedeu-se a descrição dos mesmos, seguidos
por uma explicação adotada como parâmetro, para avaliação do procedimento executado pelo
estudante. Gerou-se assim, uma primeira versão do instrumento que foi submetida à apreciação
por um corpo de juízes, com o objetivo de verificar evidências de validade de conteúdo.
A seleção dos enfermeiros para atuarem como juízes do instrumento, foi realizada
utilizando-se da busca avançada pelo assunto “ferida” na plataforma Lattes do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Foram selecionados 147 profissionais, com base no atendimento aos seguintes critérios
de inclusão: enfermeiros de qualquer nacionalidade; doutores e mestres na grande área de
concentração das ciências da saúde; com atuação no ensino de graduação; com atividade ou
produção científica na área de feridas nos últimos cinco anos.
Todos os enfermeiros selecionados foram contatados por correio eletrônico em janeiro
de 2013, sendo enviado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e uma carta
convite, contendo os objetivos e a metodologia do estudo, a justificativa do processo de
validação e a solicitação da participação na pesquisa como juiz avaliador, bem como o link de
acesso ao formulário de avaliação do instrumento, construído via Google Docs
<docs.google.com>. Dos 147 profissionais convidados, 30 se disponibilizaram a participar,
constituindo a amostra do estudo.
A versão do checklist elaborado foi submetida, no período de janeiro a março de 2013,
a um grupo de enfermeiros, com experiência no tema, e surgiu a necessidade de uma segunda
avaliação da versão reformulada, realizada entre maio e julho desse mesmo ano, com o objetivo
de refinar as opiniões do painel de especialistas, buscando-se melhoria nos níveis de consenso
e o aprimoramento do instrumento de medida.
O formulário enviado aos juízes para avaliação do instrumento era composto por duas
partes. A primeira direcionada à caracterização dos participantes do estudo, com questões sobre:
idade, sexo, qualificação profissional, experiência profissional, tempo de experiência no ensino
e na assistência. A segunda parte referiu-se ao roteiro de observação estruturado do tipo
checklist com 20 itens de verificação dos conhecimentos teóricos e habilidades técnicas de
graduandos de enfermagem no cuidado à pessoa com ferida.
Estes deveriam ser avaliados pelos juízes, segundo a sua “adequação” em relação aos
seguintes requisitos: utilidade/pertinência; consistência; clareza; objetividade; simplicidade; se
é exequível; atualização; quanto ao vocabulário; quanto à precisão; quanto à sequência
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instrucional dos itens. No caso de inadequações nos itens, o juiz era encorajado a apresentar
justificativa e sugestões, a fim de que os itens pudessem ser refeitos, modificados e melhorados.
A relevância dos itens foi obtida pela concordância intraobservadores e
interobservadores por meio do índice Kappa (κ), intermediado pelo Online Kappa Calculator,(7)
e do Índice de Validade de Conteúdo (IVC).
O coeficiente Kappa mede a proporção de concordância interobservadores devida ao
acaso, em relação à classificação de um conjunto de itens num dado número de categorias.(8)
Este, varia de "menos 1" a "mais 1", de modo que quanto mais próximo de 1, melhor o nível de
concordância entre os observadores.
O IVC é um índice que permite aferir a concordância dos juízes sobre determinados
aspectos de um instrumento e de seus itens, individualmente, a partir de uma medida de
proporção ou percentagem. Este é calculado a partir da divisão do número de juízes que
julgaram o item como adequado pelo total de juízes (IVC para cada item). Para a avaliação do
instrumento como um todo, o IVC pode ser calculado pela razão entre o número total de itens
considerados relevantes pelos juízes e o número total de itens.(9)
Na primeira rodada de avaliação do checklist pelos juízes se adotou como critério de
aceitação uma concordância igual ou superior a 0,61 (nível bom)(10) para o Kappa e um valor
superior a 0,75 para o IVC.(11)
A conclusão do primeiro processo de análise gerou uma versão com alterações no
conteúdo do instrumento inicial a partir dos comentários e sugestões dos juízes e apontou a
necessidade de uma nova avaliação do checklist. Na segunda rodada, os 30 enfermeiros,
participantes da primeira análise, foram convidados para continuar a avaliação do instrumento
reformulado. Destes, 18 juízes concordaram em continuar participando da pesquisa.
O processo de submissão, composição e critérios de avaliação do instrumento pelo comitê
de especialistas na segunda rodada de opiniões seguiu os mesmos procedimentos adotados na
análise inicial.
Os dados coletados foram organizados em planilha eletrônica e, em seguida, exportados
para um software estatístico. Após a tabulação, as informações foram analisadas, por meio de
estatística descritiva e inferencial, com frequências absolutas e relativas e com aplicação do
teste de Wilcoxon, adotando-se um nível de significância menor que 5%.
Na segunda rodada de avaliações buscou-se a elevação nos escores em relação à avaliação
inicial. Assim, os resultados a seguir apresentam os dados da avaliação da segunda rodada
Delphi em relação à primeira, indicando, a partir da comparação, evidências de melhoria no
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checklist, a partir dos valores de Kappa e IVC obtidos na análise geral e de cada item do
instrumento.
A pesquisa tem como referencial ético a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde, revogada pela Resolução nº 466/12,(12) tendo sido enviada ao Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) e autorizada mediante o
parecer de aprovação nº 181.037 (CAAE: 11090212.2.0000.5292), homologado em 22 de
dezembro de 2012.

RESULTADOS

A maioria dos juízes que participaram da pesquisa era do sexo feminino, tanto na fase
Delphi 1 (80%) como na Delphi 2 (77,8%). Predominou a idade acima de 40 anos (33,3% e
38,9%) entre os participantes em ambas as rodadas.
Nas duas fases Delphi a maior parte dos enfermeiros tinha doutorado (76,7% e 83,3%),
possuía experiência na docência e na assistência (93,3% e 94,4%), e exercia suas atividades de
trabalho na região Sudeste (56,7% e 39,9%), seguida da Nordeste (20% e 27,8%). Em relação
ao tempo de atuação no ensino sobressaiu o período de 1 a 20 anos (73,4% e 61,1%), com
experiência na assistência predominante no período de 1 a 10 anos (40% e 33,2%).
Na avaliação das 20 categorias de composição do instrumento acerca do cuidado de
enfermagem à pessoa com lesão, verificou-se melhores escores na fase Delphi 2, ficando os
menores índices nos itens higieniza as mãos antes do atendimento, realiza limpeza da ferida e
realiza curativo.
Por se tratar de um instrumento de avaliação formativa, no qual o estudante realiza o
atendimento a uma pessoa com ferida, o professor ou preceptor ao observar o cuidado prestado
pelo discente em situação real poderá avaliar as competências e habilidades nas distintas
categorias de composição do checklist, conforme Quadro 1.

Quadro 1. Julgamento dos juízes sobre as categorias de composição do checklist na fase Delphi
1 e fase Delphi 2 e competências e habilidades avaliadas com o instrumento. Natal-RN, Brasil,
2013.
Categorias de composição

Delphi 1

Delphi 2

do checklist

(n=30)

(n=18)

Competências e
habilidades
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Kappa

IVC

Kappa

IVC
Comunicação;

Observações iniciais
Preparação para o

0,76

0,87

0,88

0,94

Respeito às normas de
biossegurança;

atendimento

Realização de
Higienização das mãos

0,73

0,84

0,79

0,88

procedimentos;
Trato com o cliente.

Avaliação da pessoa e da lesão
Realiza anamnese

0,78

0,87

0,88

0,94

Comunicação;

Realiza exame físico

0,73

0,84

0,88

0,94

Respeito às normas de

Identifica fatores de risco

0,74

0,85

0,88

0,94

biossegurança;

Verifica sinais vitais

0,78

0,88

0,88

0,94

Realização de

Avalia a dor

0,77

0,87

0,88

0,94

procedimentos;

Identifica infecção na ferida

0,76

0,85

0,88

0,94

Raciocínio clínico;

Avalia a ferida

0,72

0,83

0,88

0,94

Realização de técnicas

Identifica e providencia

0,82

0,90

0,88

0,94

propedêuticas.

exames
Cuidado com a lesão e pele perilesional
Realiza limpeza da ferida

0,65

0,78

0,79

0,88

Respeito às normas de

Realiza curativo

0,66

0,78

0,70

0,83

biossegurança;

Avalia necessidade de

0,79

0,87

0,88

0,94

Realização de
procedimentos;

debridamento

Raciocínio clínico;
Indica cobertura

0,81

0,89

0,88

0,94

Solução de problemas.

Encaminhamento e orientação da pessoa e familiar/cuidador
Realiza ações educativas

0,85

0,91

0,88

0,94

Encaminha paciente

0,84

0,91

0,88

0,94

Registra avaliação clínica

0,81

0,89

0,88

0,94

Registra avaliação da ferida

0,82

0,89

0,88

0,94

Informação e
orientação;
Organização.

Registro e documentação

Observações finais

Comunicação escrita;
Organização.
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Organiza ambiente do

0,74

0,85

0,88

0,94

Respeito às normas de

atendimento
Higieniza mãos após
atendimento

biossegurança;
Realização de
0,80

0,88

0,88

0,94

procedimentos;
Organização

Quanto aos requisitos de avaliação do instrumento, constatou-se que os escores na
segunda fase foram maiores nos dez itens, e apresentaram diferença estatística nos aspectos
referentes à atualização, ao vocabulário e à precisão, denotando que após as sugestões dos juízes
o instrumento ficou melhor estruturado, seguindo as práticas baseadas em evidências mais
atuais, contemplando termos corretos, itens distintos, evitando confusões e ambiguidades
(Quadro 2).

Quadro 2. Valores Kappa, IVC e teste de Wilcoxon para comparação dos índices do checklist
obtidos na fase Delphi 1 e fase Delphi 2. Natal, RN, Brasil, 2013.

Requisitos de avaliação

Delphi 1

Delphi 2

(n=30)

(n=18)

p-valor*

Kappa

IVC

Kappa

IVC

Utilidade / pertinência

0,93

0,97

0,88

0,94

0,317

Consistência

0,81

0,90

0,88

0,94

0,157

Clareza

0,59

0,73

0,88

0,94

0,317

Objetividade

0,81

0,90

0,88

0,94

0,317

Simplicidade

0,87

0,93

0,88

0,94

0,317

Exequível

0,81

0,90

0,88

0,94

0,157

Atualização

0,71

0,83

0,88

0,94

0,046

Vocabulário

0,63

0,77

0,88

0,94

0,014

Precisão

0,71

0,83

0,88

0,94

0,046

Sequência instrucional dos tópicos

0,76

0,87

0,88

0,94

0,083

*Teste Wilcoxon

Os resultados da versão elaborada e validada pelos juízes permitiram a elaboração de
um esquema explicativo para utilização do instrumento de observação na avaliação do cuidado
de enfermagem à pessoa com lesão cutânea, conforme Figura 1.
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Figura 1. Diagrama explicativo da utilização do instrumento de avaliação do cuidado de
graduandos de enfermagem à pessoa com lesão cutânea. Natal-RN, Brasil, 2013.

O diagrama proposto contempla os aspectos do cuidado de enfermagem à pessoa com
lesão cutânea, agrupados pela necessidade de realização, facilitando a aplicação do instrumento
como um recurso didático para orientar a avaliação da assistência prestada por graduandos de
enfermagem em situações reais. Durante o atendimento da pessoa com lesão pelo estudante, o
examinador observa e registra o desempenho do aluno no exercício avaliativo, identificando as
competências e habilidades bem demonstradas e aquelas que ainda necessitam de maior
investimento. Desse modo, constitui uma ferramenta a ser utilizada no ensino-aprendizagem
sobre o tema.
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DISCUSSÃO

As características dos juízes que participaram do estudo, avaliando o instrumento acerca
do cuidado de enfermagem à pessoa com lesão cutânea, apresentaram semelhanças na primeira
e segunda fase Delphi.
O tempo de experiência na docência e na assistência, declarado pelos juízes nas duas
rodadas da técnica Delphi, evidenciou uma vivência profissional com articulação docênciaassistência capaz de viabilizar transformações e aperfeiçoamentos nos processos formativos e
assistenciais,(13) confirmando a capacitação dos participantes do estudo para a apreciação de
instrumentos utilizados na avaliação da assistência de graduandos de enfermagem à pessoa com
lesão cutânea.
A técnica Delphi tem sido bastante utilizada como uma ferramenta de validação de
conteúdo em pesquisas da área de saúde, com o objetivo de refinar opiniões e alcançar o
consenso de um grupo de especialistas em determinado tema, a partir da aplicação de
questionários em sucessivas rodadas ou fases, contemplando o feedback das informações entre
os participantes.(5,14)
De modo geral, o método para obtenção de consensos no painel de juízes é realizado
com duas ou três rodadas, dependendo da natureza e homogeneidade do grupo de participantes
e da complexidade do assunto estudado.(14) Os níveis de consenso são estabelecidos pelo
pesquisador e podem variar de 0,50 a 0,80, de acordo com a literatura.(11) Além disso, a perda
de participantes é um fato esperado a cada rodada da técnica Delphi, embora não represente um
fator limitante para a análise dos dados da pesquisa.(14-15)
Neste estudo específico, a submissão do formulário de avaliação do checklist ao painel
de especialistas foi realizada em dois ciclos, considerando-se a redução do número de
participantes na segunda rodada, a melhoria obtida nos índices de concordância (IVC e Kappa)
e a evidência de validação do instrumento proposto com o feedback das reformulações na fase
Delphi 2.
Ressalta-se que o formulário submetido para a primeira rodada de opiniões contemplava
os aspectos do cuidado e a descrição do parâmetro esperado para sua execução pelo estudante
na aplicação do checklist, porém os procedimentos, envolvidos no processo da assistência, não
contemplavam a descrição pormenorizada da técnica. Esta configuração inicial do formulário
influenciou os valores de Kappa e IVC obtidos e subsidiou as reformulações no instrumento
para a segunda rodada Delphi. O aumento nos índices de concordância dos juízes entre as duas
fases do estudo indica o refinamento do conteúdo do instrumento proposto.
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Observou-se que a maioria dos itens do checklist obtiveram valores de Kappa e IVC
superiores a 0,80, no entanto, as categorias referentes à higienização das mãos antes do
atendimento, limpeza da lesão e realização do curativo, não atingiram este escore, apesar de
terem apresentado melhoria no nível de consenso na fase Delphi 2.
Na avaliação do item “higienização das mãos antes do atendimento”, obteve-se aumento
do IVC na segunda fase de opiniões, com significância estatística apresentada na aplicação do
teste de Wilcoxon para os valores de Kappa. As divergências dos juízes em relação a este item
giraram em torno da descrição do parâmetro de avaliação do procedimento a ser realizado pelo
graduando, na parte referente à necessidade de retirada de adornos e na indicação de se realizar
a higiene simples das mãos quando estas se apresentarem visivelmente sujas.
A modificação no item sobre a remoção de “retirar adornos” na descrição do
procedimento de higienização das mãos foi justificada pelos juízes com a Norma
Regulamentadora nº 32 (NR32), que preconiza o não uso de adornos por profissionais no
ambiente das instituições de saúde.(16) Os juízes reconheceram que a literatura descreve a
presença de sujidades como uma das indicações para se realizar a higiene das mãos,(17) porém
condenaram a manutenção dessa etapa na descrição do procedimento, por acharem que a mesma
gera confusão e influencia negativamente a sua realização pelo estudante.
Os itens referentes à limpeza da lesão e à técnica de curativo, obtiveram os menores
índices de aceitação entre os juízes desta pesquisa, embora tenham apresentado melhoria
significativa no valor de Kappa e IVC na segunda fase Delphi.
Nestes itens a descrição do parâmetro a ser avaliado foi questionada em relação à
utilização da irrigação da lesão com jatos de solução fisiológica a 0,9%, a partir da perfuração
do frasco com agulha 40x12mm, sendo apresentada como justificativa a carência de evidências
científicas sobre esta prática. Sugestões de melhorias também foram apontadas no sentido de
definir o emprego da técnica limpa ou estéril e especificar a realização do procedimento,
considerando as lesões com cicatrização por primeira, segunda e terceira intenção.
De fato, observa-se na literatura a escassez e o baixo nível de evidência das publicações
acerca dos procedimentos e técnicas envolvidas no cuidado à pessoa com lesão cutânea, a
exemplo da limpeza e realização de curativo na ferida. Não obstante, a técnica descrita no
checklist, envolvendo esses procedimentos, encontra-se respaldada na literatura, principalmente
em livros e protocolos assistenciais sobre feridas.(18-21)
Em relação aos requisitos de avaliação do checklist, verificou-se que o nível de
concordância dos juízes na fase Delphi 2 foram maiores nos dez critérios, demonstrando
evidências de validade do instrumento, segundo o consenso atingido entre os especialistas.
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Ademais, é oportuno dizer que o cumprimento ou não pelo estudante dos requisitos
elencados no checklist vai evidenciar seu conhecimento teórico acerca dos aspectos da
assistência à pessoa com lesão cutânea, mas também a aquisição de competências e habilidades
(humanística, de comunicação verbal e escrita, de resolução de problemas, organização,
raciocínio clínico e execução de técnicas). A esse respeito, cabe destacar a sua importância
transversal. Em outras palavras, embora determinadas habilidades e competências estejam
necessariamente associadas a tarefas específicas do cuidado à pessoa com ferida, como
apresentado no checklist, elas não devem ser limitadas a essas mesmas tarefas, precisando ser
mobilizadas pelo estudante em outros momentos do referido cuidado.
Em suma, observa-se que, na sua versão final, o instrumento avaliado pelos juízes ficou
mais extenso e menos objetivo, contudo, mais completo, claro e consistente, contemplando
atividades e a descrição de sua forma de execução, fundamentais ao processo de avaliação do
cuidado prestado pelo graduando à pessoa com lesão.

CONCLUSÃO
O instrumento proposto apresentou melhores escores em suas categorias de composição
na fase Delphi 2 em relação aos índices Kappa e IVC da fase anterior.
Quanto aos requisitos de avaliação, verificou-se que a concordância dos participantes
na segunda rodada da técnica foi maior em todos os itens, indicando a evidência de validade do
instrumento, em razão desse consenso dos juízes, e sua adequação para mensuração do cuidado
de graduandos de enfermagem à pessoa com lesão cutânea.
Instrumentos de medida baseados em evidências científicas qualificam a avaliação do
cuidado prestado, contribuindo com a sistematização da assistência na formação dos estudantes
e até mesmo de profissionais enfermeiros.
Entende-se que a construção de instrumentos de medida confiáveis são relevantes para
a enfermagem e podem fornecer subsídios para a identificação de deficiências e a tomada de
providências no sentido de sanar as falhas identificadas. É importante proporcionar um cuidado
seguro e de qualidade na atenção à saúde das pessoas com feridas, visando à superação da
dicotomia entre a teoria e a prática na preparação de profissionais para enfrentamento de
situações problema.
A técnica Delphi utilizada para avaliação do checklist possibilitou o refinamento das
opiniões e o alcance do consenso do grupo especialistas em relação ao cuidado à pessoa com
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lesão cutânea, contemplando a uniformização de condutas essenciais, a serem avaliadas de
forma sistemática na mensuração do desempenho do estudante de graduação.
Contudo, mais pesquisas são necessárias para confirmar a validade e confiabilidade
deste instrumento. O segundo passo deve ser a aplicação deste checklist em cenários clínicos
de ensino-aprendizagem para avaliar suas contribuições ao público ao qual foi destinado.
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8 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES

A pesquisa “Evidências de validade de conteúdo de instrumentos para o
cuidado à pessoa com lesão cutânea” foi desenvolvida como continuação e
desenvolvimento de um anteprojeto de doutorado, elaborado em 2010 para
apresentação ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde/UFRN. A
proposta inicial tinha como objeto de estudo a aquisição de competências e
habilidades técnicas de graduandos de enfermagem para o cuidado a pessoas com
lesões cutâneas e a interferência de fatores nesse processo.
A motivação para pesquisar sobre o assunto surgiu de vivência pessoal da
doutoranda no exercício da docência, na graduação em enfermagem da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Caicó. Em experiências
vivenciadas durante a prática profissional, prestando assistência de enfermagem,
acompanhando alunos nas atividades em campos de estágio e coordenando grupo
de pesquisa, foi possível constatar fragilidades na preparação do estudante e até
mesmo dificuldades dos profissionais do serviço no cuidado com pessoas com lesões
de pele.
A aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Universitário Onofre Lopes no ano de 2012 possibilitou o início do estudo, com
subsequente submissão de subprojetos aos editais do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), publicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação da UERN, envolvendo estudantes de graduação, como bolsistas e
voluntários na atividade de iniciação científica sobre o tema.
A pesquisa, constituída de duas etapas, tinha como programação para sua
primeira fase a construção e validação de instrumentos para avaliar a aquisição de
competências e habilidades dos graduandos de enfermagem no cuidado à pessoa
com ferida, bem como os fatores considerados intervenientes nesse processo (o
planejamento curricular de ensino; a estrutura dos ambientes de aprendizagem;
capacitação técnica e pedagógica dos docentes e preceptores). Para a segunda fase
foram programadas a aplicação e a avaliação dos resultados alcançados com
instrumentos validados.
Em função do tempo consumido e da complexidade envolvida no processo de
elaboração e validação, optou-se por descrever o processo de elaboração e evidência
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de validade de conteúdo de instrumentos para o cuidado à pessoa com lesão cutânea.
Assim, a aplicação dos instrumentos validados na graduação em enfermagem se
constitui numa proposta de continuidade desta pesquisa, com o objetivo de investigar
a aquisição de competências e habilidades técnicas pelo estudante para o cuidado
com pessoas com feridas e a influência do planejamento de ensino, da capacitação
técnica e pedagógica dos docentes e da estrutura dos ambientes de aprendizagem
nesse processo.
Não se tem conhecimento de pesquisas envolvendo o desenvolvimento e a
aplicação de instrumentos voltados para o cuidado de pessoas com feridas por
graduandos de enfermagem. Alguns estudos já publicados focalizam a avaliação de
conhecimentos teóricos, de planejamentos curriculares de ensino e práticas
direcionadas para a avaliação da ferida.
Os instrumentos foram construídos e validados neste estudo para favorecerem
o diagnóstico de competências e habilidades adquiridas pelo estudante, a partir de
sua aplicação em situações reais, permitindo uma avaliação sistemática do cuidado
prestado, feedback de respostas no processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo,
uma organização dos conteúdos a serem trabalhados com o estudante durante a
graduação.
Algumas metas estabelecidas foram alcançadas, como: a seleção, leitura e
síntese da literatura científica que trata da assistência de enfermagem à pessoa com
ferida, tendo em vista construir parâmetros para a avaliação da formação; a
construção e validação dos instrumentos de coleta de dados para avaliar como o
ensino sobre o cuidado a pessoas com lesões cutâneas é planejado no curso de
graduação em enfermagem, como também para avaliar a capacitação técnica e
pedagógica de docentes e preceptores, a estrutura dos ambientes de aprendizagem
e a aquisição de competências e habilidades técnicas pelos graduandos de
enfermagem.
Em relação às limitações deste estudo podem ser destacadas: a restrição das
bases de dados pesquisadas na realização da revisão integrativa, que fundamentou
a construção dos instrumentos, em função da carência de publicações sobre o
assunto pesquisado na literatura nacional e internacional (em português, inglês e
espanhol); a técnica de seleção dos enfermeiros para compor o painel de
especialistas, que foi restringida ao mecanismo de busca via plataforma Lattes,
quando poderia ter sido realizada com outras técnicas e possibilidades de ampliação
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e qualificação dos participantes; o uso do formulário eletrônico na coleta de dados,
pela dificuldade de devolução das respostas, embora o método ofereça praticidade,
fácil acesso a pessoas distantes, baixo custo, redução no tempo de coleta e no
acompanhamento das respostas, e agilidade no processo da pesquisa.
A construção e divulgação de estudos preocupados em utilizar medidas e
instrumentos confiáveis são relevantes para a profissão, fornecendo subsídios para a
identificação de deficiências e a tomada de providências, que propiciem a
sensibilização quanto à necessidade do cuidado seguro e de qualidade na atenção à
saúde das pessoas com feridas e visem à superação da dicotomia entre a teoria e a
prática na preparação de profissionais para o enfrentamento de situações-problema.
A doutoranda está inserida no grupo de pesquisa “Incubadora de
Procedimentos de Enfermagem” na UFRN e atua, na UERN, como vice-líder do grupo
de pesquisa “A enfermagem no processo saúde-doença individual/coletiva, na
educação em saúde e na assistência/gerência de serviços de saúde”. Além disso,
orienta Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e de PIBIC na graduação.
A realização do estudo proporcionou o desenvolvimento de competências e
habilidades por parte da doutoranda no que diz respeito ao tema e, de modo geral, no
que concerne ao processo de elaboração e desenvolvimento de pesquisas científicas,
oportunizando o aprimoramento do conhecimento, em suas dimensões teórica e
prática, através de leituras, participação em eventos, publicação de artigos científicos
e assistência a pessoas com feridas.
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Apêndice A
Instrumentos validados pelos Juízes

QUESTIONÁRIO
1
1.1
1.2
1.3

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Idade
___________anos
Sexo
( ) Masculino ( ) Feminino
Disciplinas da graduação nas quais teve acesso aos
conteúdos (teoria e prática) sobre feridas

1.4

Aprofundou/estudou conteúdos sobre feridas além
dos ministrados nas disciplinas do curso
Oportunidade de prestar cuidados a pessoas com
ferida

1.5

1.6

1.7

1.8
2

( ) Não ( ) Sim

( ) Não
( ) Nas disciplinas do curso
( ) No trabalho
( ) Em estágio extracurricular
( ) Outro________________
Observou a prestação de cuidados a pessoas com ( ) Não
ferida
( ) Nas disciplinas do curso
( ) No trabalho
( ) Em estágio extracurricular
( ) Outro________________
Participou de treinamento ou curso extracurricular ( ) Não
sobre feridas
( ) Teórico
( ) Prático
( ) Teórico-prático
Carga horária do treinamento ou curso
_______________horas
CONHECIMENTO SOBRE CUIDADO DE ENFERMAGEM A PESSOAS COM LESÕES CUTÂNEAS
Marque com um “X” o número da alternativa que melhor responde o que se pede nas questões abaixo:

2.1

Quais
ações
devem
ser
realizadas na etapa de avaliação
da pessoa com lesão cutânea:

1.
2.
3.

5.

Realizar entrevista (anamnese) e exame físico.
Identificar fatores de risco e verificar sinais vitais.
Avaliar a lesão e verificar a presença de sinais e sintomas de
infecção.
Identificar a necessidade e providenciar a realização de
exames complementares.
TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS.

4.

2.2

Quais aspectos devem ser
considerados na avaliação das
características da lesão cutânea:

1.
2.
3.
4.
5.

Tipo e duração da lesão.
Características do leito e situação das margens da lesão
Presença de odor, aspecto e volume do exsudato.
Localização, profundidade e extensão da lesão.
TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS.

2.3

Quais sinais de infecção devem
ser considerados na avaliação da
lesão cutânea?

1.
2.
3.
4.
5.

Pele fria ao redor da lesão, dor, exsudato.
Necrose, edema, exsudato.
DOR, ERITEMA, EDEMA E CALOR,
AUMENTADO E PURULENTO, ODOR.
Sangramento, dor, pele fria ao redor da lesão.
Necrose, dor, edema.

1.
2.
3.
4.
5.

Tempo de evolução da lesão, presença de infecção na lesão.
Localização da lesão e tipo de lesão cutânea.
Profundidade da lesão, presença de dor.
Extensão da lesão, presença de exsudato.
TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS.

2.4

Quais aspectos devem ser
considerados na escolha do
curativo a ser realizado na lesão
cutânea?

EXSUDATO
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2.5

Durante o cuidado com a ferida e
pele perilesional, o que é
adequado realizar na execução
do curativo?

1.

2.
3.

4.
5.

2.6

2.7

Na
avaliação
inicial
e
subsequente da lesão cutânea, o
enfermeiro deve estar atento às
características da ferida que
indiquem a necessidade de
realização de desbridamento.
Quais são essas características?

1.

Na indicação da cobertura a ser
utilizada no tratamento da lesão,
o que o enfermeiro deve
considerar?

1.

2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.

2.8

Quais são os produtos utilizados
no tratamento tópico de lesões
cutâneas com ação desbridante?

2.9

Que orientações devem ser
fornecidas à pessoa com lesão
cutânea e seu familiar/cuidador
para continuidade do cuidado?

5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

2.10

Sobre a realização do registro e
documentação
acerca
do
processo do cuidado com a
pessoa com lesão, o que deve
ser feito?

1.

2.
3.
4.
5.

Trocar a cobertura utilizada no tratamento sem realizar
limpeza da lesão, usando técnica limpa de curativo para todos
os tipos de lesões.
LIMPAR A LESÃO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9%
ANTES DE REALIZAR A TROCA DO CURATIVO.
Remover curativo anterior com álcool a 70% ou éter, realizar
limpeza da lesão com solução fisiológica 0,9% e colocar a
cobertura utilizada no tratamento.
Trocar a cobertura e em seguida realizar limpeza da lesão.
Fazer a limpeza de lesões abertas com solução antisséptica,
deixando-a descoberta.
PRESENÇA DE ESFACELOS, CORPOS ESTRANHOS,
NECROSE, PURULÊNCIA, INFECÇÃO LOCAL.
Úlceras cavitárias com exposição de nervos.
Úlcera em paciente terminal.
Úlcera em membros inferiores com presença de tecido de
granulação.
Úlcera em membros inferiores em processo de epitelização.
CONHECER
A
INDICAÇÃO,
CONTRAINDICAÇÃO,
PERÍODO DE TROCA, CUSTO E BENEFÍCIO DA
COBERTURA EM RELAÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS DA
LESÃO A SER TRATADA.
Escolher qualquer cobertura considerando o tipo de lesão.
Indicar a cobertura a ser utilizada no tratamento da lesão
considerando somente a etapa do processo de cicatrização.
Indicar a cobertura que se adeque ao tratamento de todos os
tipos de lesão.
Todas as alternativas estão corretas.
Clorexidina, alginato de cálcio.
PAPAÍNA, HIDROGEL.
Carvão ativado, sulfadiazina de prata.
Filmes semipermeáveis, ácidos graxos essenciais.
PVPI, alginato de cálcio
Higiene pessoal, alimentação, fatores de risco para o
desenvolvimento e agravamento de lesões cutâneas.
Fatores que interferem no processo de cicatrização e
autocuidado na realização do curativo.
Periodicidade de realização do curativo, incentivo ao
autocuidado e à realização de atividades da vida diária.
Problemas na cicatrização de feridas e condutas adotadas e
executadas no tratamento.
TODAS AS RESPOSTAS CONTEM ORIENTAÇÕES
IMPORTANTES
PARA
PESSOAS
COM
LESÕES
CUTÂNEAS E SEUS FAMILIARES, CUIDADORES.
REALIZAR REGISTRO DA AVALIAÇÃO DA PESSOA COM
LESÃO, DA AVALIAÇÃO INICIAL DA LESÃO E SUAS
CARACTERÍSTICAS AO LONGO DO TRATAMENTO, DAS
ORIENTAÇÕES FORNECIDAS À PESSOA COM LESÃO
CUTÂNEA E SEU FAMILIAR/CUIDADOR.
Registrar
resultados
dos
exames
laboratoriais
e
encaminhamentos para outros profissionais de saúde.
Documentar evolução da lesão ao longo do tratamento,
cuidados preventivos.
Registrar a avaliação clínica inicial da pessoa com lesão
cutânea.
Registrar avaliação inicial da lesão e suas características ao
longo do tratamento.
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CHECKLIST PROCEDIMENTO
Serviço de observação da prática: ( ) Unidade de saúde ( ) Hospital
Acompanhamento pelo preceptor: ( ) Não ( ) Sim
Categorias de verificação: (0) Inadequado (1) Adequado

( ) Outro

Procedimentos
1
1.1

Observações iniciais
Apresenta-se a pessoa com lesão cutânea ( )
- Realiza atendimento em local fechado, assegurando a sua privacidade e
deixando-o confortável ( )
- Explica o procedimento a ser realizado ( ), (entrevista, exame físico, avaliação da
lesão, realização de curativo, informação).
- Utiliza linguagem adequada ( )
- Solicita a permissão e colaboração, caso o cliente possa colaborar ( )

1.2

Higieniza as mãos antes do atendimento ( )
- Retira adornos ( )
- Realiza higiene simples das mãos com água e sabão ( )
Abre a torneira e molha as mãos, evitando encostar-se à pia ( )
Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas
as superfícies das mãos ( )
Ensaboa as palmas das mãos, friccionando-as entre si ( )
Esfrega a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os
dedos e vice-versa ( )
Entrelaça os dedos e fricciona os espaços interdigitais ( )
Esfrega o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando
os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa ( )
Esfrega o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se
movimento circular e vice-versa ( )
Fricciona as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita,
fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa ( )
Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando
movimento circular e vice-versa ( )
Enxagua as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evitar contato direto das mãos
ensaboadas com a torneira ( )
Seca as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos
punhos ( ).

2

Avaliação do paciente e da lesão

2.1

Realiza anamnese (na primeira avaliação), coletando informações sobre:
- Identificação (nome, idade, sexo, endereço, naturalidade, estado civil, cor, renda,
escolaridade, ocupação) ( )
- Estado emocional ( )
- História clínica/antecedentes patológicos (HAS, diabetes, cardiopatias,
insuficiência venosa/arterial, alergias) ( )
- Medicamentos em uso ( )
- Hábitos pessoais (tabagismo, etilismo, atividade física, horas de sono, lazer) ( )
- História familiar ( )
- Higiene pessoal ( )
- Estado nutricional ( )
- Mobilidade (deambula, deambula com auxílio, acamado) ( )
- Eliminações urinária e intestinal ( )
- Queixa e duração dos sintomas ( )
- História da lesão atual e tratamentos realizados ( )
- Caracterização de lesões anteriores ( )
- Prática popular no tratamento das lesões ( )
- Identificação do cuidador e instituição de saúde que frequenta ( )
- Utiliza impressos que guiam a realização da anamnese ( )
Atenção para fatores de risco:
- Sistêmicos (idade, estado nutricional, mobilidade, estado emocional, higiene geral,
incontinência, atividade diária e trabalho com risco de lesões, insuficiência
vasculares) ( )

2.2

Se 0
justifique
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2.3

2.4
2.5

2.6

2.6

- Locais (edema, desidratação da pele, pressão, infecção, necrose, umidade,
traumas) ( )
- Procedimentos invasivos ( )
- Uso de fármacos ( )
- Doenças associadas ( )
- Utiliza escalas na identificação de fatores de risco ( )
Realiza exame físico da pessoa com lesão cutânea, no sentido céfalo-podálico,
lançando mão das técnicas de inspeção, palpação, percussão e ausculta (na
primeira avaliação). Exame físico direcionado nas avaliações subsequentes.
O exame deverá contemplar:
- Identificação das características da pele, hidratação, turgor e elasticidade (atenção
para: micoses, varizes, edema, linfedema, pigmentação, hiperceratose, dermatites,
cianose, temperatura, ressecamento, ausência de pelos, calosidades,
deformidades, fissuras, proeminências ósseas salientes) ( )
- Verificação do peso ( )
- Verificação da altura ( )
- Cálculo do índice de massa corporal ( )
- Palpação de pulsos periféricos ( )
- Realização de teste de sensibilidade ( )
- Medida das circunferências da panturrilha e tornozelo ( )
- Cálculo do Índice de Pressão Tornozelo/Braço - ITB ( )
Verifica sinais vitais: pulso, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura
( )
Avalia a presença de dor associada à lesão na avaliação inicial e nas avaliações
subsequentes, antes, durante e após a realização de curativos ( )
- Coleta informações detalhadas da dor, buscando a localização, padrão (tipo,
duração, o que melhora, o que piora, uso de medicação para o controle da dor), o
efeito da dor no sono e nas atividades diárias ( )
- Utiliza escalas para avaliar a intensidade da dor ( )
Avalia a ferida identificando (na avaliação inicial e avaliações subsequentes):
- Tipo de lesão (incisão cirúrgica, laceração, contusão, queimadura, úlcera de
pressão, úlcera neuropática, úlcera arterial, úlcera venosa) ( )
- Localização da lesão ( )
- Mensuração da extensão (pequena – até 20 cm2 ; média – de 20 a 60 cm2 ; grande
– acima de 60 cm2) ( )
- Mensuração da profundidade (superficial – até a derme, parcialmente profunda –
até o tecido subcutâneo, profunda – músculo e estruturas adjacentes) ( )
- Duração da lesão (aguda – lesões traumáticas que respondem ao tratamento e
cicatrizam sem complicações; crônica – é de longa duração e recorrência frequente)
( )
- Características do leito da ferida (tecido de granulação, epitelização, esfacelo,
necrótico) ( )
- Pele perilesional (normal, vermelha, edemaciada, macerada, cianótica,
descamada, bolhosa, hematoma) ( )
- Margens da lesão (descolada, aderida, solapamento, macerada, esbranquiçada,
hiperemiada, epitelizada) ( )
- Exsudato (ausente, seroso, sanguinolento, purulento, padrões mistos) ( )
- Volume do exsudato (pouco – até 3 gazes, médio – 4 até 10 gazes, muito – acima
de 10 gazes) ( )
- Odor (ausente, grau I – sentido ao abrir o curativo; grau II sem abrir o curativo,
grau III – fétido e nauseante) ( )
- Exposição de estruturas anatômicas (músculo, tendão, vasos sanguíneos, osso,
órgãos) ( )
- Avalia o estágio de lesão tecidual em úlceras de pressão (I. Avermelhamento da
pele íntegra; II. Bolhas / Lesões de pequenas espessuras (epiderme/derme); III.
Lesão local da pele abrangendo subcutâneo; IV. Lesão total da pele envolvendo
músculos, tendões e/ou ossos) ( )
- Utiliza instrumento/impresso para guiar a avaliação da lesão ( )
Avalia a presença de infecção na lesão cutânea, identificando sinais (na avaliação
inicial e nas avaliações subsequentes):
- Aumento da dor ( )
- Eritema perilesional ( )
- Edema ( )
- Calor ( )
- Exsudato purulento ( )
- Nível de exsudato aumentado ( )
- Odor ( ).
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2.7

3
3.1

3.2

- Manifestações sistêmicas (hipertermia, aumento de gânglios regionais, involução
na cicatrização da ferida) ( )
Identifica a necessidade e providencia a realização de exames laboratoriais,
considerando o quadro clínico da pessoa com lesão cutânea ( )
Solicita exames laboratoriais conforme padronizado em protocolo assistencial ( )
Cuidado com a ferida e pele perilesional
Realiza a limpeza da lesão:
- Lesão por primeira intenção:
- Limpa a incisão utilizando duas faces da gaze embebida com solução fisiológica
0,9% em movimentos unidirecionais ( )
- Limpa as margens da lesão, utilizando duas faces da gaze embebida com solução
fisiológica 0,9%, em movimentos unidirecionais ( )
- Seca o excesso de solução fisiológica da incisão e das margens, utilizando duas
faces da gaze, em movimentos unidirecionais ( )
- Procede com a limpeza mecânica da pele íntegra perilesional com gaze
umedecida em solução fisiológica 0,9% e movimentos unidirecionais. Em caso de
sujidade limpa com antissépticos) ( )
- Lesão por segunda e terceira intenção:
- Procede com a limpeza mecânica da pele íntegra perilesional com gaze
umedecida em solução fisiológica 0,9% e movimentos unidirecionais. Em caso de
sujidade, limpa com antissépticos) ( )
- Irriga as margens da lesão com jatos de solução fisiológica a 0,9% (mediante uma
perfuração no frasco com uma agulha de calibre 25x 8mm ou 40x12mm), morno
(quando possível) ou em temperatura ambiente, frio para lesões sangrantes ( )
- Irriga o leito da lesão com jatos de solução fisiológica a 0,9% (mediante uma
perfuração no frasco com uma agulha de calibre 25x 8mm ou 40x12mm), morno
(quando possível) ou em temperatura ambiente, frio para lesões sangrantes ( )
Realiza curativo com técnica asséptica ou estéril ( )
- Lesão por primeira intenção:
- Higieniza as mãos antes do curativo ( )
- Reúne todo o material necessário à realização do curativo - solução fisiológica
0,9%, luva de procedimento, luva estéril, gaze estéril, fita hipoalergênica ou similar,
saco plástico para descarte do material utilizado ( )
- Coloca a pessoa com lesão em posição confortável, preserva a sua privacidade e
explica o que será feito ( )
- Faz uso de equipamento de proteção individual ( )
- Abre o material de curativo sem contaminá-lo ( )
- Remove o curativo anterior, utilizando a luva de procedimentos que é desprezada
em seguida ( )
- Remove cuidadosamente as fitas adesivas com Solução Fisiológica a 0,9%,
certificando-se de que não houve aderência na lesão, umedecendo com solução
fisiológica até que se desprenda, caso isso ocorra ( )
- Despreza o curativo retirado, juntamente com luva utilizada no saco plástico
separado para este fim ( )
- Procede com a limpeza da lesão ( )
- Utiliza luvas estéreis ou pinças para manipular a lesão ( ).
- Oclui a lesão com material estéril (enquanto houver exsudação) ( )
- Fixa o curativo com fita hipoalergênica ou similar ( )
- Despreza o material contaminado no saco plástico separado para este fim,
organizando ambiente ( )
- Higieniza as mãos após o curativo ( )
- Lesão por segunda e terceira intenção:
- Higieniza as mãos antes do curativo ( )
- Reúne todo o material necessário à realização do curativo - solução fisiológica
0,9%, luva de procedimento, luva estéril, gaze estéril, fita hipoalergênica ou similar,
atadura de crepom, agulha 40x12mm ou 25x8mm, cobertura específica escolhida,
saco plástico para descarte do material utilizado.
- Coloca a pessoa com lesão em posição confortável, preserva a sua privacidade e
explica o que será feito ( )
- Faz uso de equipamento de proteção individual ( )
- Abre o material de curativo sem contaminá-lo ( )
- Remove o curativo anterior, utilizando a luva de procedimentos que é desprezada
em seguida em saco plástico destinado para este fim ( )
- Remove cuidadosamente as fitas adesivas com Solução Fisiológica a 0,9%,
certificando-se de que não houve aderência na lesão, umedecendo com solução
fisiológica até que se desprenda, caso isso ocorra ( )
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3.3

3.4

4
4.1

4.2

5
5.1

- Despreza o curativo retirado, juntamente com luva utilizada no saco plástico
destinado para este fim ( )
- Procede com a limpeza da lesão ( )
- Utiliza luvas estéreis ou pinças para manipular a lesão ( )
- Coloca a cobertura indicada para o tratamento da lesão ( )
- Oclui a lesão com material estéril ( )
- Fixa o curativo com fita hipoalergênica, atadura de crepom ou similar ( )
- Despreza o material contaminado em local apropriado, organizando ambiente ( )
- Higieniza as mãos após o curativo ( )
Avalia a necessidade de desbridamento (químico, mecânico, autolítico) do
tecido necrosado e/ou desvitalizado, observado durante a avaliação inicial ou
subsequente da ferida, de acordo com os objetivos do tratamento e das condições
clínicas da pessoa com lesão cutânea, considerando:
- As indicações (purulência, infecção local e sistêmica, presença de corpos
estranhos, esfacelos, necrose) ( )
- As contraindicações (úlcera infectada, úlcera isquêmica, úlcera neoplásica,
úlceras cavitárias com exposição de nervos, paciente com distúrbio de coagulação)
( )
Escolhe o tipo de cobertura (a cobertura é todo material, substância ou produto
que se aplica sobre a ferida, como finalização do curativo):
Indica cobertura considerando:
- Indicação ( )
- Contraindicação ( )
- Presença de dor associada à lesão cutânea ( )
- Parâmetros relativos ao objetivo do tratamento da lesão (cicatrização ou controle
de sinais e sintomas) ( )
- Características da lesão: Localização da ferida, vitalidade dos tecidos do leito da
ferida e área perilesional, condições das margens, características e quantidade de
exsudato, odor, presença de edema, presença de sintomas e sinais de infecção
local, área da lesão (comprimento x largura), profundidade da lesão, existência de
túneis, cavidades ou sinus ( )
- Considera disponibilidade e o custo/benifício da cobertura pelo serviço ou pelo
paciente na realização do tratamento ( )
Encaminhamento e orientações ao portador e familiares/cuidadores
Desenvolve ações educativas direcionadas para o paciente e o familiar/cuidador
orientando quanto:
- Alimentação ( )
- Higiene ( )
- Hidratação ( )
- Cuidados com a pele ( )
- Fatores de risco para o desenvolvimento de lesões ( )
- Manifestações clinicas sugestivas do agravamento da lesão (dor, febre) ( )
- Prevenção de acidentes e traumas ( )
- Prevenção de complicações ( )
- Medicações usadas no tratamento ( )
- Cuidados com o curativo ( )
- Periodicidade de troca e incentivo ao autocuidado ( )
- Realização de atividades da vida diária ( )
- Condutas adotadas e executadas no tratamento ( )
Identifica a necessidade e providencia encaminhamento da pessoa com lesão
cutânea para avaliação médica (avaliação clínica ou no caso de intercorrências)( )
- Quando inserido na equipe de saúde e respaldado em protocolo assistencial
identifica a necessidade e providencia encaminhamento da pessoa com lesão
cutânea para avaliação por profissionais da equipe interdisciplinar: angiologista;
endocrinologista; cardiologista; fisioterapeuta, nutricionista, assistente social,
psicólogo ( )
Registro e documentação
Registro da avaliação clínica da pessoa com lesão, com informações sobre:
- Identificação (nome, idade, sexo, endereço, naturalidade, estado civil, cor, renda,
escolaridade, ocupação) ( )
- Estado emocional ( )
- História clínica/antecedentes patológicos (HAS, diabetes, cardiopatias,
insuficiência venosa/arterial, alergias) ( )
- Medicamentos em uso ( )
- Hábitos pessoais (tabagismo, etilismo, atividade física, horas de sono, lazer) ( )
- História familiar ( )
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5.2

6
6.1

6.2

- Higiene pessoal ( )
- Estado nutricional ( )
- Mobilidade (deambula, deambula com auxílio, acamado) ( )
- Eliminações urinária e anal ( )
- Queixa e duração dos sintomas ( )
- História da lesão atual e tratamentos realizados ( )
- Caracterização de lesões anteriores ( )
- Prática popular no tratamento das lesões ( )
- Identificação do cuidador e instituição de saúde que frequenta ( )
- Fatores de risco identificados ( )
- Achados do exame físico ( )
- Resultados de exames realizados durante o tratamento ( )
- Utiliza impressos específicos para registro da avaliação da pessoa com lesão ( )
- Faz o diagnóstico de enfermagem ( )
- Registra o resultado das condutas e orientações nas avaliações subsequentes ( )
Registra informações sobre avaliação das características da lesão:
- Tipo de lesão ( )
- Localização da lesão ( )
- Mensuração da extensão ( )
- Mensuração da profundidade ( )
- Duração da lesão ( )
- Características do leito da ferida ( )
- Pele perilesional ( )
- Margem da lesão ( )
- Exsudato ( )
- Volume do exsudato ( )
- Odor ( )
- Exposição de estruturas anatômicas ( )
- Avalia o estágio de lesão tecidual em úlceras de pressão ( )
- Terapia tópica realizada (materiais e produtos) ( )
- Intercorrências durante a realização do curativo ( )
- Orientações fornecidas ao familiar cuidador e à pessoa com lesão cutânea ( )
- Utiliza impressos específicos para registro das características e evolução da lesão
( )
- Faz o diagnóstico de enfermagem ( )
- Registra o resultado das condutas e orientações nas avaliações subsequentes ( )
Observações finais
Organiza o ambiente:
- Despreza material descartável usado no lixo contaminado, utilizando sacos
destinados para este fim ( )
- Promove a limpeza e desinfecção de equipamentos e instrumentais utilizados no
atendimento ( )
- Organiza o local do atendimento ( )
Higieniza as mãos após o atendimento ( )
Realiza higiene simples das mãos após o atendimento com água e sabão ( )
- Abre a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se à pia ( )
- Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas
as superfícies das mãos ( )
- Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si ( )
- Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os
dedos e vice-versa ( )
- Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais ( )
- Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando
os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa ( )
- Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se
movimento circular e vice-versa ( )
- Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão
direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa ( )
- Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando
movimento circular e vice-versa ( )
- Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evitar contato direto das mãos
ensaboadas com a torneira ( )
- Seca as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo
pelos punhos ( )
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Apêndice B
Carta convite enviada aos juízes para participação da primeira fase Delphi

Aos avaliadores,
Vimos por meio desta, respeitosamente, convidá-lo a compor o Corpo de Juízes da pesquisa
de doutorado intitulada “Análise do ensino de graduação em enfermagem na assistência
a pessoas com lesões cutâneas: aquisição de competências e habilidades por
graduandos de enfermagem”, destinado a avaliar os instrumentos para verificar: as habilidades
técnicas de graduandos de enfermagem no cuidado a pessoas com lesão cutânea; a competência de
discentes para o cuidado a pessoas com lesão cutânea.
Solicitamos sua colaboração na leitura e apreciação dos instrumentos, assim como sugestões
acerca da modificação na redação, manutenção ou substituição dos itens, caso julgue necessário.
A avaliação deste material compõe a primeira etapa da pesquisa que obteve parecer favorável
junto ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CAAE:
11090212.2.0000.5292).
Caso nos honre com a sua participação para compor o quadro de juízes, o material a ser
avaliado está disponibilizado através de dois formulários eletrônicos que deverão ser avaliados em 15
dias a contar da data de recebimento deste e-mail, contendo o link de acesso aos instrumentos.
O
formulário
pode
ser
acessado
através
do
link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFU5OUdKNU9UaG15ODJXa09FcV8wdFE
6MA
Gostaríamos de ressaltar que os instrumentos deverão ser mantidos em sigilo, pois,
posteriormente, serão aplicados aos alunos e docentes de graduação em enfermagem, o que constitui
a segunda etapa da pesquisa.
Na certeza de contarmos com a sua colaboração e empenho, agradecemos antecipadamente.
Atenciosamente,
Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Caixa Postal 1524 - Campus Universitário, Lagoa Nova
CEP 59078-970 - Natal/RN – Brasil
Telefone: (84) 3215-3839
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1944547152815226
Roberta Kaliny de Souza Costa
Enfermeira, Mestre em Enfermagem,
Doutoranda do PPGCSa/UFRN
Telefone: (84) 8894-9488
E-mail: robertaksc@bol.com.br

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3918869442704652
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Apêndice C
Carta convite enviada aos juízes para participação da segunda fase Delphi

Prezado (a) Sr. (a),
Gostaríamos de agradecer a sua valiosa contribuição na primeira etapa deste estudo.
Neste momento, estamos submetendo os instrumentos de coleta de dados para uma segunda
avaliação, após a substituição e adequação de alguns itens conforme recomendação dos juízes.
Todos os instrumentos alcançaram, na avaliação geral, escores Kappa e IVC
satisfatórios entre os juízes da pesquisa.
As categorias do check list que não alcançaram escores Kappa e IVC satisfatórios entre
os juízes da pesquisa foram: limpeza da lesão cutânea (κ=0,65; IVC = 0,78) e realiza curativo
(κ=0,66; IVC = 0,78).
No questionário a ser aplicado com os discentes e docentes sobre cuidados de
enfermagem a pessoas com lesões cutâneas todas as questões alcançaram escores Kappa e IVC
satisfatórios entre os juízes da pesquisa (κ= bom e ótimo; IVC > 80).
As sugestões dos juízes foram, em sua maioria, aceitas, no sentido de melhorar os
escores Kappa e IVC das categorias e dos instrumentos de uma maneira geral.
A participação dos juízes nesta etapa é de fundamental importância para validação final
dos instrumentos.
Ao acessar o formulário de avaliação dos instrumentos, o juiz deverá indicar se concorda
ou não em participar da pesquisa. Ao assinalar a opção “Sim”, o (a) Sr(a) está automaticamente
aceitando participar voluntariamente da pesquisa.
Em anexo, estamos encaminhando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
referente ao estudo, que poderá ser assinado eletronicamente ou escaneado e, se possível,
encaminhado por e-mail.
Para acessar o instrumento, clique no link abaixo ou copie-o e cole no seu navegador da
internet:
https://docs.google.com/forms/d/1iuMFTVtq5CJmn4zsjnQDYVrTauuEd30M_cTTqa7563c/v
iewform
Atenciosamente,
Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Caixa Postal 1524 - Campus Universitário, Lagoa Nova
CEP 59078-970 - Natal/RN – Brasil
Telefone: (84) 3215-3839
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1944547152815226
Roberta Kaliny de Souza Costa
Enfermeira, Mestre em Enfermagem,
Doutoranda do PPGCSa/UFRN
Telefone: (84) 8894-9488
E-mail: robertaksc@bol.com.br
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3918869442704652
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