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RESUMO 

SOUSA JÚNIOR, B.S. Análise Institucional das Práticas do Enfermeiro na 

Prevenção de Lesão por Pressão. Natal, 2019. Dissertação (Mestrado), 100f. 

– Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, 2019. 

 

As lesões por pressão são fortes indicadores da qualidade da assistência à 

saúde prestada pelo enfermeiro. A análise institucional permite acesso às 

contradições e às possibilidades de transformações de práticas. Este estudo 

teve a seguinte questão norteadora: Quais as práticas do enfermeiro 

relacionadas à prevenção de lesão por pressão em um Hospital Universitário 

do município de Natal/RN? O estudo teve por objetivo analisar as práticas do 

enfermeiro relacionadas à prevenção de lesão por pressão em um Hospital 

Universitário do município de Natal/RN. Trata-se de um estudo quantitativo e 

transversal. Participaram 48 enfermeiros lotados na Unidade de Terapia 

Intensiva e Centro Cirúrgico do hospital universitário. A coleta de dados foi 

realizada através de questionário após a aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes. Os dados obtidos foram 

digitados em banco de dados do programa Statistical Package for the Social 

Sciences, versão 20.0, para tratamento dos resultados com análise estatística 

inferencial. Como resultados, os enfermeiros foram questionados acerca de 

sua prática na prevenção e no tratamento de lesões por pressão no setor onde 

trabalham. Os erros e acertos nas questões sobre prevenção de lesão por 

pressão representou um quantitativo maior que 50% dos erros às questões. 

Também foram analisadas questões sobre a aplicabilidade das medidas 

preventivas, cujas respostas evidenciaram pouca aplicabilidade na prática 

clínica. A prática do enfermeiro nos cuidados de pele objetivando prevenir 

lesão por pressão é relevante para avaliação da exposição de riscos e danos 

relativos ao adequado atendimento de saúde na unidade hospitalar. A pesquisa 

concluiu que práticas assistenciais na prevenção de lesão por pressão pelo 

enfermeiro ajudam a desenvolver uma cultura de segurança, com melhorias na 

qualidade assistencial nos serviços de saúde e enfermagem. Assim, as 

estratégias de capacitação permanente dos enfermeiros em segurança do 



 

 

paciente com abordagens prevenção de lesão por pressão representam uma 

ferramenta da gestão para minimizar ou mitigar a ocorrências dessas lesões. 

 

Palavras-chave: lesão por pressão, enfermagem, segurança do paciente, 

análise institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SOUSA JÚNIOR, B.S. Institutional Analysis of Nursing Practices in the 

Prevention of Pressure Injury. Natal, 2019. Dissertation (Master degree), 

100f. - Department of Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, 

2019. 

 

Pressure injuries are strong indicators of the quality of health care provided by 

nurses. Institutional analysis allows access to contradictions and possibilities for 

changes in practices. This study had the following guiding question: What are 

the practices of the nurse related to the prevention of pressure injury in a 

University Hospital at Natal/RN? The aim of this study was to analyze nurses' 

practices related to the prevention of pressure injury in a university hospital at 

Natal/RN. It is a quantitative and cross-sectional study, and it were participated 

48 nurses at the Intensive Care Unit and Surgical Center of the university 

hospital. The data collection was done through a questionnaire after the 

approval of the Ethics and Research Committee of the University Hospital 

Onofre Lopes. The data obtained were entered in a database of the Statistical 

Package for the Social Sciences, version 20.0, for treatment of the results with 

inferential statistical analysis. As a result, nurses were questioned about their 

practice in the prevention and treatment of pressure injuries in the sector where 

they work. The errors and correctness in the questions about prevention of 

pressure injury represented a quantitative greater than 50% of the errors to the 

questions. We also analyzed questions about the applicability of preventive 

measures, whose answers showed little applicability in clinical practice. The 

nurses' practice in skin care with a view to preventing pressure injury is relevant 

for the evaluation of the exposure of risks and damages related to adequate 

health care in the hospital. The research concluded the use of care practices in 

the prevention of pressure injury by nurses support to develop a safety culture, 

with improvements in the quality of care in health and nursing services. Thus, 

nurses' ongoing training strategies in patient safety with pressure injury 

prevention approaches represents a management tool to minimize or to mitigate 

the occurrence of these injuries. 

Key words: pressure injury, nursing, patient safety, institutional analysis. 



 

 

RESUMEN 

SOUSA JÚNIOR, B.S. Análisis institucional de las prácticas de la 

enfermera en la prevención de lesiones por presión. Natal, 2019. 

Disertación (Máster), 100f. Departamento de Enfermería, Universidad Federal 

de Rio Grande do Norte, 2019. 

 

Las lesiones por presión son fuertes indicadores de la calidad de la asistencia a 

la salud prestada por el enfermero. El análisis institucional permite el acceso a 

las contradicciones ya las posibilidades de transformación de prácticas. Este 

estudio tuvo la siguiente pregunta orientadora: ¿Cuáles son las prácticas del 

enfermero relacionadas con la prevención de lesión por presión en un Hospital 

Universitario en Natal/RN? El estudio objetivó analizar las prácticas del 

enfermero relacionadas a la prevención de lesión por presión en un Hospital 

Universitario en Natal/RN. Se trata de un estudio cuantitativo y transversal. 

Participaron 48 enfermeros concurridos en la Unidad de Terapia Intensiva y 

Centro Quirúrgico del hospital universitario. La recolección de datos fue 

realizada a través de un cuestionario después de la aprobación del Comité de 

Ética e Investigación del Hospital Universitario Onofre Lopes. Los datos 

obtenidos fueron digitados en el programa Statistical Package for the Social 

Sciences, versión 20.0, y tratados con análisis estadístico inferencial. Como 

resultados, enfermeros fueron cuestionados a cerca de su práctica en la 

prevención y el tratamiento de lesiones por presión en el sector donde trabajan. 

Los errores y los aciertos en las cuestiones sobre prevención de lesión por 

presión representó un cuantitativo mayor que 50% de los errores a las 

cuestiones. También se analizaron cuestiones sobre la aplicabilidad de las 

medidas preventivas, cuyas respuestas evidenciaron poca aplicabilidad en la 

práctica clínica. La práctica del enfermero en el cuidado de la piel con el 

objetivo de prevenir la lesión por presión es relevante para evaluar la 

exposición de riesgos y daños relativos a la adecuada atención de salud en la 

unidad hospitalaria. La investigación concluyó que prácticas asistenciales en la 

prevención de lesión por presión por el enfermero ayudan a desarrollar una 

cultura de seguridad, con mejoras en la calidad asistencial en los servicios de 

salud y enfermería. Así, las estrategias de capacitación permanente de los 



 

 

enfermeros en seguridad del paciente con abordajes para prevención de lesión 

por presión representan una herramienta de la gestión para minimizar o mitigar 

las ocurrencias de esas lesiones. 

 

Palabras clave: lesión por presión, enfermería, seguridad del paciente, análisis 

institucional. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

A segurança do paciente vem sendo amplamente discutida em todo 

mundo. Em decorrência dos danos derivados dos processos da assistência 

prestada, ou da estrutura hospitalar, assume papel de relevância no 

desenvolvimento de esforços, com o objetivo de tornar a assistência mais 

segura ao paciente. Estes danos observados não somente trazem 

consequências aos pacientes de ordem física, como também emocional, 

podendo considerar em uma maior abrangência seus familiares, a equipe de 

saúde e inclusive a instituição hospitalar (BRASIL, 2013). 

Neste sentido, o ambiente hospitalar proporciona inúmeros riscos à saúde 

dos pacientes, os quais podem acarretar em um agravamento em seu processo 

de recuperação. Deste modo, considera-se relevante o papel do profissional na 

identificação dos fatores que podem acometer a segurança do paciente, bem 

como, na avaliação de medidas preventivas à exposição de riscos e danos 

relativos ao atendimento de saúde (OLIVEIRA JÚNIOR, 2015). 

 São múltiplas as responsabilidades encontradas nos setores de uma 

unidade hospitalar, e as prioridades comumente estão voltadas aos 

procedimentos imediatos com o paciente, enquanto que os cuidados simples e 

de fácil acesso passam despercebidos, como por exemplo, os cuidados de pele 

objetivando prevenir Lesão por Pressão (LP) (TEIXEIRA et al., 2017). 

 O desenvolvimento da LP ocorre quando a área afetada sofre morte 

celular, portanto o tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e 

uma superfície rígida durante um período prolongado (MORAES et al., 2016).  

Pesquisadores na área afirmam que, atualmente, existem vários termos 

para defini-la: escara, úlcera de decúbito, úlcera de compressão ou ferida de 

pressão. No entanto, o termo “úlcera por pressão” é o que se encontra mais 

apropriado, na medida em que se constata ser a pressão exercida sobre os 

tecidos e as proeminências ósseas, em relação ao leito, o fator etiológico mais 

importante para essas lesões (MORAES et al., 2016). 

 A etiologia para o surgimento das LP acontece a partir de dois 

determinantes etiológicos críticos, como a duração da pressão e a intensidade, 
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agregados à tolerância dos tecidos para suportarem determinada pressão, 

principalmente em proeminências ósseas (PALHARES, NETO, 2014).  

Alguns fatores de risco que corroboram com desencadeamento das LP, 

dentre os fatores intrínsecos ao paciente, destacam-se: idade avançada, 

mobilidade reduzida ou ausente, alteração do nível de consciência (sedação), o 

estado nutricional, as anemias, edemas, vasocontrição medicamentosa, 

vasculopatias, incontinências fecais e urinárias (ROLIN et al., 2013).  

No que se concerne aos fatores extrínsecos, decorrentes do ambiente, 

os mais relevantes são: umidade, déficit na higiene, cisalhamento do lençol, 

uso de instrumentos ortopédicos, sondas e cateteres fixadas de forma 

inadequada, uso incorreto de agentes físicos/químicos, tipos de colchões, 

assentos inadequados e ausência de mudança de decúbito (ROLIN et al., 

2013). 

 Os locais em que mais frequentemente encontram-se as LP são: regiões 

sacral, trocanter, isquiática e espinha ilíaca; joelhos; tornozelos; calcâneos; 

cotovelos; espinha dorsal; região occiptal e orelhas.  Tais lesões ocasionam 

complicações adicionais como: comprometimento da autoimagem e autoestima 

dos pacientes, dor, sofrimento, eleva o índice de morbimortalidade, aumenta o 

tempo de internação, o custo com cuidados ao paciente e um enorme encargo 

financeiro para os serviços de saúde (SILVA et al., 2013). 

 O desenvolvimento de tais lesões é considerado uma iatrogenia por 

parte da equipe, que podem não estar relacionadas diretamente com as 

patologias. Seu desenvolvimento, em pacientes hospitalizados, ainda é um 

grande problema de saúde que repercute em altos custos financeiros, além de 

profundas consequências físicas, sociais e psicológicas para os portadores 

dela (OLIVEIRA, 2014). 

Neste sentido, com o objetivo de promover uma assistência integral, 

esses profissionais precisam estar comprometidos com a segurança do 

paciente, ao identificar os riscos e implementar iniciativas direcionadas à 

elimina-los, assim como recomenda a Portaria de nº 529, de 1º de abril de 

2013, sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), a qual 

tem como objetivo a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos, com o intuito de promover iniciativas específicas à 
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segurança do paciente, bem como a inclusão do respectivo tema no ensino 

técnico, graduação e pós-graduação (BRASIL, 2013).  

Assim, torna-se necessário o conhecimento dos fatores de risco para a o 

desenvolvimento de LP, assim como a avaliação clínica, e a situação da pele 

dos pacientes a fim de adotar medidas de prevenção, que devem ser aplicadas 

objetivando minimizar a incidência dessas complicações aos pacientes no 

âmbito hospitalar (LACHENBRUCH et al., 2016). 

 A preocupação pela segurança do paciente vem sendo um assunto 

muito discutido pelas instituições hospitalares. O cuidado prestado pelos 

profissionais está cada vez mais complexo, exigindo conhecimento técnico-

científico e habilidades específicas para cada caso, além disso um olhar para a 

gestão do cuidado no campo da saúde (BRASIL, 2013). 

  Assim, a análise institucional dispõe de ferramentas de gestão que afere 

o desenvolvimento do trabalho no coletivo ou individual que resultem na 

prestação de uma assistência de qualidade (L’ABBATE, 2014). Tais 

ferramentas de gestão e trabalho das equipes de saúde auxiliam na construção 

de modos normativos de gerar e cuidar, articulados a tantas outras formas, que 

constantemente nos remetem a um amplo território, em que o processo de 

trabalho opera permanentemente (MERHY, 2016). 

  Esta proposta de pesquisa aborda a análise institucional referente à 

percepção do profissional enfermeiro relacionada à prevenção de lesões 

cutâneas do tipo Lesão por Pressão em pacientes hospitalizados.  

A motivação para a escolha dessa temática sobreveio das experiências 

vivenciadas na prática hospitalar e das leituras sobre inúmeros fatores na 

assistência a saúde em seus diversos âmbitos, na ocorrência de LP, 

influenciadas por diferentes fatores intrínsecos e extrínsecos, os quais o 

enfermeiro necessita ter conhecimento para poder traçar um plano de cuidados 

objetivando preveni-las.  

A relevância deste estudo reside na demanda por pesquisas sobre as 

recomendações do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) 

quanto à prevenção de eventos adversos provenientes da assistência em 

saúde, principalmente quanto à prevenção de eventos adversos, como no caso 

da lesão por pressão. Essas lesões causam desequilíbrios no âmbito 

bipsicossocial ao paciente e seus familiares, custos hospitalares, aumento no 
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tempo de internação hospitalar; custos com antibióticos e coberturas; 

sobrecarga da equipe de trabalho que levará mais tempo realizando os 

curativos. Se essas lesões não forem bem tratadas, o paciente desenvolver 

uma sepse e evoluir a óbito. 

A ausência de cuidados de fácil acesso e baixo custo, a exemplo da 

prevenção de lesões de pele, predispõe o paciente ao risco de lesões por 

pressão provenientes do atendimento hospitalar. 

Assim, a equipe de enfermagem precisa identificar precocemente os fatores 

de risco para o desenvolvimento de LP em pacientes hospitalizados, para 

direcionar ações preventivas para essa clientela com a estrutura tissular 

fragilizada. Também é importante a utilização de ferramentas de gestão do 

cuidado para o público susceptível a desenvolver essas lesões. 

 Com base no exposto, este estudo tem a seguinte questão norteadora: 

Quais as práticas do enfermeiro relacionadas à prevenção de lesão por 

pressão em um Hospital Universitário do município de Natal/RN? 

O estudo parte do pressuposto de que o conhecimento técnico-científico 

dos profissionais de enfermagem pode contribuir no planejamento das ações 

preventivas voltadas ao surgimento de LP.  

 Desse modo, esta pesquisa contribui para o avanço do conhecimento da 

ciência da enfermagem sobre as práticas profissionais do enfermeiro na 

prevenção de LP. Essas práticas direcionam uma assistência em saúde mais 

segura aos pacientes, colaboram na diminuição dos possíveis danos à pele 

provenientes do cuidado, no atendimento às demandas da prática clínica e das 

políticas de saúde. 

 



17 

 

2.0 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Analisar as práticas do enfermeiro relacionadas à prevenção de lesão por 

pressão em um Hospital Universitário do município de Natal/RN.  

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

• Identificar as o conhecimento dos enfermeiros relacionado à prevenção 

de Lesão por Pressão; 

• Descrever as ações assistenciais, gerenciais e de educação permanente 

dos profissionais enfermeiros relacionadas à prevenção de Lesão por 

Pressão; 
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3.0 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Para subsidiar uma boa avaliação, etapa indispensável no processo de 

planejamento e implementação de medidas preventivas LP, faz-se necessário 

o conhecimento sobre as bases anatomofisiológicas da pele, bem como sobre 

os fatores predisponentes da LP, prevenção e assistência de enfermagem. 

Nesse sentido, este capítulo apresenta uma revisão descritiva da 

literatura, construída a partir de artigos e literatura recente, que vêm 

fundamentar o estudo e subsidiar as discussões e análises dos resultados 

obtidos. 

 

3.1 BASES ANATOMOFISIOLÓGICAS DA PELE E FISIOPATOLOGIA DA 

LESÃO POR PRESSÃO 

 

A pele constitui o maior órgão do corpo humano, representa 15% de seu 

peso e em um indivíduo adulto reveste cerca de 2m2, com aproximadamente 

2mm de espessura e também é um dos órgãos mais ativos. Além da proteção, 

a complexa estrutura de tecidos permite sua adaptação a diferentes funções 

como termorregulação, percepção e secreção (SILVA; FIGUEIREDO; 

MEIRELES, 2015; IRION, 2016). 

A fisiologia da pele é dividida em três categorias principais: proteção, 

imunidade e termo regulação. Proteção, por conferir proteção passiva evitando 

que elementos do meio ambiente penetrem no corpo, evitando a perda 

descontrolada de água e outras substâncias fundamentais e atuando como 

primeira linha de defesa do sistema imunológico. A pele é composta por duas 

camadas principais a epiderme e a derme, que se encontram firmemente 

aderidas e que se apoiam sobre o tecido subcutâneo. Essa camada de gordura 

também é essencial para a função da pele, aumentando o isolamento térmico e 

protegendo de lesões por forças de compressão e cisalhamento entre as 

superfícies de suporte e as proeminências ósseas do corpo (IRION, 2016).  

Em relação à Imunidade, sabe-se que a pele possui vários componentes 

celulares e humorais do sistema imunológico e inúmeros sistemas de defesa 
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moleculares contra microrganismos. E sobre a função termorreguladora, 

salienta que a pele em contato com o meio externo possibilita o resfriamento do 

sangue através da perda de calor ao passar por ela. A perda de calor depende 

da diferença de temperatura entre o sangue e o ar. Para aumentar a perda de 

calor um maior fluxo sanguíneo é bombeado para a pele. À medida que os 

órgãos internos se aquecem os vasos sanguíneos se dilatam possibilitando 

uma maior perda de calor através da pele para o ambiente. Por outro lado, em 

um ambiente frio ocorre a vasoconstrição e consequentemente a redução na 

perda de calor (IRION, 2016). 

Divide-se anatomicamente a pele em duas camadas, uma superficial, 

constituída por tecido epitelial, a epiderme e uma camada mais profunda, a 

derme, composta por tecido conjuntivo apresentando-se como a camada mais 

espessa da pele. Hoje, a hipoderme que fica sob a derme e é considerada uma 

tela subcutânea, constituída por tecido conjuntivo areolar e adiposo, já não é 

mais considerada como a terceira camada da pele (TORTORA; DERRICKSON, 

2012). 

A epiderme tem espessura de 75 a 150 mícrons (µm), mas atinge 400 a 

600 µm, nas palmas das mãos e plantas dos pés. É constituída de epitélio 

estratificado composto de queratinócitos e formada por quatro camadas 

celulares distintas: germinativa ou basal, camada mais profunda da epiderme, 

constituída por células basais e melanócitos, possuem intensa atividade 

mitótica que atribui o caráter germinativo à epiderme; espinhosa ou 

malpighiana, formada por células espinhosas; granulosa, constituída por 

células granulosas, que se caracterizam pela significativa quantidade de 

grânulos de queratoialina, envolvida na queratinização da pele; e finalmente a 

camada córnea, composta por células epidérmicas anucleadas, constituídas de 

queratina (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2017). A camada mais externa 

da epiderme, também conhecida como estrato córneo, é responsável por 

valiosa contribuição para a proteção da pele, pois exerce função de barreira 

contra a perda de fluidos transepidérmica e contra a invasão de agentes do 

meio externo (SMELTZER et al, 2011). 

A derme, é muito mais espessa que a epiderme, mas ao contrário da 

primeira, não possui organização regular. Contém fibras elásticas densas de 

tecido conjuntivo, que envolvem estruturas acessórias da epiderme (glândulas 
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sudoríparas, glândulas sebáceas e pelos), feixes de colágeno que unem a 

derme ao tecido subcutâneo e estruturas adjacentes (fáscia, músculos e ossos) 

(IRION, 2012). 

Silva, Figueiredo e Meireles (2007) caracterizam a derme como sendo 

constituída de uma substância fundamental, um gel viscoso rico em muco 

polissacarídeo, envolvido na resistência mecânica da pele, e material fibrilar de 

três tipos: fibras colágenas, elásticas e reticulares. 

A derme é composta por duas camadas: papilar e reticular. A camada 

papilar é fina e moldada pelo contorno com as estrias/sulcos da epiderme. É 

formada por fibras de colágeno do tipo III e IV, as quais são mais finas e 

elásticas, e, portanto, suportam maior compressão. Sua principal característica 

é a rede de vasos sanguíneos e linfáticos organizados em plexos. Já a camada 

reticular é mais espessa que a camada papilar, é relativamente avascular e 

acelular se comparada a outros tecidos. Constituída por fibras mais densas, 

como as do tipo I, a qual oferece elevada força tensora (IRION, 2012). 

Figura 1 – Estrutura anatômica da pele. 

 

Fonte: NPUAP (2016). 

Existe causalidade direta entre as alterações moleculares ou estruturais 

nas células e as formas de lesão tissular. Os estímulos patológicos das lesões, 

tais como a pressão e os demais fatores envolvidos na gênese, por exemplo, 

podem levar à adaptação da célula, que resulta em alterações estruturais sem 

causar, no entanto, maiores danos. De maneira geral, essas alterações de pele 

dependem do tipo, da duração e da intensidade do estímulo, mas também do 

estado e da adaptabilidade da célula em suportar a agressão. Em relação às 
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lesões por pressão, mais especificamente, o mecanismo de lesão isquêmica e 

necrose são os fatores centrais deste processo. Nas lesões por pressão, ocorre 

aplicação de estímulos mais agressivos, os limites adaptativos são excedidos, 

o que resulta em uma cadeia de eventos que culminam em uma lesão celular 

(SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2017). 

A causa mais comum de hipóxia é a isquemia. O estímulo de baixa 

oxigenação causa o impedimento de geração de adenosina trifosfato (ATP), já 

que o oxigênio é a molécula fundamental na fosforilação oxidativa pelas 

mitocôndrias. Com isso, a célula inicia mecanismos anaeróbicos alternativos 

para produção de energia, a partir do glicogênio e da ação da enzima creatina-

quinase, o que resulta em acúmulo de ácido lático e diminuição do pH (SILVA; 

FIGUEIREDO; MEIRELES, 2017). Ainda para estes autores, o evento causa a 

tumefação celular aguda (edema celular), uma vez que ocorre a disfunção da 

membrana plasmática na regulação do volume celular, com as mitocôndrias e 

os retículos endoplasmáticos. Sequencialmente, outras células sofrem 

alterações estruturais e funcionais, as quais são reversíveis com a restauração 

da oxigenação. 

Continuando e persistindo o estímulo da isquemia, o dano tende a 

evoluir irreversivelmente, pois os mecanismos atingem outras organelas 

citoplasmáticas e sofrem lesão externa. A membrana plasmática fica 

impermeável, o que permite a perda de proteínas, coenzimas e metabólitos 

essenciais à reconstituição do ATP. Além disso, o conjunto acidez e alterações 

iônicas resultam em extravasamento de enzimas de estruturas celulares para o 

citoplasma, as quais iniciam ação enzimática de seus componentes. Essa série 

de eventos gera a morte celular, ou necrose (SILVA; FIGUEIREDO; 

MEIRELES, 2017). 

 

3.2 A LESÃO POR PRESSÃO 

 

A LP é conhecida por vários nomes, entre eles, escara, escara de 

decúbito, úlcera de decúbito, úlcera de pressão, úlcera por pressão. Estas 

nomenclaturas são utilizadas corriqueiramente na prática cotidiana, mas na 

verdade são imprecisas. No termo úlcera de decúbito, por exemplo, refere-se 
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somente às lesões em pacientes deitados, pois a palavra “decúbito”, do latim 

“decumbere”, significa “deitado”, não descrevendo a úlcera por pressão de um 

paciente sentado (TEIXEIRA NETO; SILVA, 2016). Da mesma forma, não se 

deve utilizar o termo escara, pois que se refere apenas ao tipo de tecido 

(necrótico) que pode existir sobre uma úlcera (BORGES, 2008). 

Neste trabalho será adotado o termo lesão por pressão (LP) por acreditar que 

este termo melhor descreve o problema em si e por ser este, o termo traduzido 

do National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP, 2016). 

Lesões por pressão são as feridas produzidas por lesão de tecido entre 

as superfícies de acomodação e as proeminências ósseas (IRION, 2012) e 

podem estar relacionadas a alta sobrecarga ou forças repetitivas que produzem 

lesão tecidual por diminuírem o aporte de oxigênio dos tecidos moles, iniciando 

assim um dano/isquemia tecidual (BORGES, 2008). 

Diferentemente de boa parte das alterações de pele, a LP tem sido alvo 

de grande preocupação para os serviços de saúde, pois a sua ocorrência 

causa impacto tanto para os pacientes e seus familiares, quanto para o próprio 

sistema de saúde, em vista ao prolongamento de internações, riscos de 

infecção e outros agravos evitáveis (BRASIL, 2013a). 

De acordo com estudo realizado por Lima e Guerra (2011) é mais 

vantajoso aplicar cuidados na prevenção da lesão por pressão do que permitir 

que se instale para depois tentar tratá-la. O problema gera um maior desgaste 

para as equipes de saúde, e o custo é maior para o sistema de saúde. Além 

disso, traz ao paciente um desgaste imensurável, e o trauma causado é uma 

“ferida” que o marca intimamente por toda a vida. Por muito tempo as lesões 

por pressão foram descritas como um problema unicamente relacionado aos 

cuidados de enfermagem. Inúmeros estudos têm demonstrado que as LP 

possuem causas multifatoriais passando então à necessidade do cuidado por 

uma equipe multidisciplinar (GOULART et al, 2008). 

As medidas de cuidados para a manutenção da integridade da pele, dos 

pacientes restritos ao leito, são medidas relativamente simples. A maioria das 

recomendações para avaliação da pele e as medidas preventivas podem ser 

utilizadas de maneira universal, ou seja, tem validade tanto para a prevenção 

de LP como para quaisquer outras lesões da pele (BRASIL, 2013a). 
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De acordo com Protocolo para prevenção de lesões por pressão do 

Ministério da Saúde, são adotadas seis etapas essenciais a estratégia de 

prevenção de LP, que são: avaliação de lesão por pressão na admissão de 

todos os pacientes; reavaliação diária de risco de desenvolvimento de LP de 

todos os pacientes internados; inspeção diária da pele; manejo da umidade: 

manutenção do paciente seco e com a pele hidratada; otimização da nutrição e 

da hidratação, e procedimento operacional para minimizar a pressão (BRASIL, 

2013a). 

 

1ª Etapa – Avaliação de lesão por pressão na admissão de todos os 

pacientes 

 

Esta avaliação apresenta dois componentes: a avaliação do risco do 

paciente para desenvolver a LP e a avaliação da pele e detecção de lesões já 

instaladas (BRASIL, 2013a). Existem várias ferramentas para a avaliação do 

risco do paciente para o desenvolvimento das LP em que se pode confiar. 

Dentre estas, as escalas preditivas, quando já validadas, são instrumentos para 

a avaliação diária do risco, possibilitando um plano de cuidados adequado e 

aumentando a efetividade das intervenções realizadas (FALCI; CRUZ, 2008).  

O conhecimento produzido a partir desta avaliação diária contribui para a 

tomada de decisões, facilita o planejamento do cuidado e dos recursos 

necessários à execução das ações de prevenção e tratamento dessas lesões 

(MAIA; MONTEIRO, 2011). Dentre estas escalas, estão citadas as mais 

conhecidas: Norton, Gosnell, Waterlow e Braden. 

A escala criada por Norton e colaboradores, em 1962, abrange cinco 

parâmetros de risco para desenvolvimento de LP: condições físicas, condições 

mentais, atividade, mobilidade e incontinência (LIMA; GUERRA, 2011). Para 

cada item considera-se um escore de 1 a 4 e a pontuação é somada resultando 

em um valor que representa o risco. Os valores podem variar entre 5 e 20. 

Resultados de 14 ou menos indicam risco de desenvolver a LP e resultados de 

12 ou menos indicam risco alto (IRION, 2012). 

Gosnell em 1973, passa a considerar as medicações utilizadas pelo 

paciente, enfatiza quatro das cinco subescalas de Norton e adiciona mais três 

itens de avaliação da integridade da pele, a aparência, a tonalidade e a 
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sensibilidade (LIMA; GUERRA, 2011). Mas, ao contrário da escala de Norton, 

nesta escala o 5 é o valor mais baixo, indicando o menor risco e 20 representa 

o risco mais alto (IRION, 2012). 

A Escala de Waterlow, desenvolvida em 1985, classifica os pacientes 

como em risco, alto risco e risco muito alto. Cria um guia para avaliação desse 

risco e contém condutas direcionadas para a prevenção e terapêuticas. É a 

escala é mais utilizada no Reino Unido. (LIMA; GUERRA, 2011). Considera 

relação peso/altura, sexo, apetite, tipo de pele, mobilidade, débito neurológico, 

continência, riscos especiais, cirurgia de grande porte ou trauma e medicação 

(WECHI, 2013). 

A Escala de Braden, desenvolvida por Braden e Bergstron, é composta 

de seis subescalas: percepção sensorial, umidade da pele, atividade, 

mobilidade, estado nutricional, fricção e cisalhamento (LIMA; GUERRA, 2011). 

É a mais utilizada no Brasil. Apresenta uma escala ordinal de 1 a 4 para cada 

item. O risco aumenta com a pontuação mais baixa e a contagem máxima é de 

23. Os resultados de 16 ou menos caracterizam em geral uma situação de 

risco (IRION, 2016). 

 

2ª Etapa – Reavaliação diária de risco de desenvolvimento de LP de todos 

os pacientes internados 

 

Esta etapa é necessária para a avaliação das modificações que podem 

ocorrer devido a todos os aspectos que influenciam no risco, permitindo assim, 

a realização de modificações necessárias no plano e na execução da 

assistência de enfermagem. Para isso, deve se utilizar de um 

método/abordagem estruturado de avaliação de risco (BRASIL, 2013a). 

As etapas a seguir deverão ser utilizadas nos pacientes considerados de risco 

pela avaliação realizada (etapas 1 e 2) e devem ser instituídas pelo enfermeiro. 

 

3ª Etapa – Inspeção diária da pele 

 

Os pacientes em risco para desenvolverem LP, devem ser avaliados 

diariamente em toda extensão de sua pele. Considerando-se a possibilidade de 

instabilidade dos doentes hospitalizados, a mudança do estado tegumentar e 
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integridade da pele pode mudar em questão de horas. Esta inspeção deve ser 

minuciosa e deve-se dar especial atenção às proeminências ósseas e regiões 

corporais submetidas à pressão por dispositivos como a presença de cateteres, 

tubos e drenos (BRASIL, 2013a). 

O enfermeiro deve realizar o registro adequado das alterações 

encontradas e pode ser necessário o aumento da frequência da avaliação 

dependendo do estado de saúde do paciente (BRASIL, 2013a). 

 

4ª Etapa – Manejo da Umidade: manutenção do paciente seco e com a 

pele hidratada 

 

Considerando-se que a pele úmida é mais vulnerável é indicado a 

limpeza sempre que apresentar sujidade e em intervalos regulares, utilizando-

se de produto de limpeza suave que promova e limpeza e minimize a secura da 

pele (BRASIL, 2013a). 

As fontes de umidade podem ser várias, dentre elas as decorrentes de 

incontinência, transpiração ou exsudato de feridas e quando estas não 

puderem ser controladas, a utilização de fraldas e absorventes é recomendada, 

com o objetivo de minimizar o contato da pele com a umidade. Agentes tópicos 

que atuam como barreiras contra a umidade e que hidratam a pele também 

podem ser utilizados. A hidratação da pele ressecada com cremes e soluções 

hidratantes também tem se mostrado efetiva na prevenção de LP (BRASIL, 

2013a). 

 

5ª Etapa – Otimização da nutrição e da hidratação 

 

Os aspectos nutricionais e a hidratação devem ser considerados na 

avaliação de pacientes com possível risco de desenvolvimento de LP. 

Pacientes com perda muscular acentuada podem apresentar ossos mais 

salientes e a deambulação mais difícil aumentando o risco de lesões. Além 

disso, pacientes mal nutridos apresentam riscos duas vezes maiores de lesões 

de pele. Edema e menor fluxo sanguíneo cutâneo geralmente acompanham os 

déficits nutricionais e hídricos, resultando em lesões isquêmicas que 

contribuem para as lesões na pele (BRASIL, 2013a). 
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6ª Etapa – Minimizar a pressão 

 

Com o objetivo de diminuir a pressão sobre as proeminências ósseas e 

permitir a manutenção da circulação nas áreas em risco o paciente deve ser 

reposicionado a cada 2 horas ou deve-se utilizar superfícies de redistribuição 

de pressão (BRASIL, 2013a). 

 

3.2.1 GUIA DE CUIDADOS PREVENTIVOS DE ENFERMGEM 

 

A LP ainda tem na sua prevenção a melhor estratégia de evitar o 

problema, para isso faz-se necessário o envolvimento de toda a equipe. É 

importante que todos adotem os mesmos critérios. Nesse sentido, o guia é uma 

ferramenta de padronização de condutas que direciona os cuidados para todos 

os profissionais e como consequência favorece a diminuição da incidência e 

melhor desfecho dos casos. Estudo realizado em um hospital escola de SP 

verificou que a incidência de LP diminuiu significativamente após a implantação 

de um protocolo de avaliação de risco e prevenção de LP, em todos os 

pacientes, demonstrando o valor desta prática (ROGENSKI, 2015). 

Um guia de cuidados é baseado em melhores práticas. Uma das 

propostas da Organização Mundial de Saúde (OMS) com a segurança do 

paciente foi o lançamento dos protocolos básicos e entre eles o de prevenção 

de lesões por pressão. Para a OMS, evento adverso é um incidente que resulta 

em dano não intencional decorrente da assistência, e não relacionado à 

evolução natural da doença de base do paciente. 

Os protocolos desenvolvidos visam orientar profissionais na ampliação 

da segurança do paciente nos serviços de saúde e o protocolo de prevenção 

de lesão por pressão, visa prevenir a ocorrência dessa e de outras lesões da 

pele, visto que é uma das consequências mais comuns da longa permanência 

em hospitais. 

Mesmo com inúmeros cuidados prestados ao paciente a LP pode se 

instalar e para o tratamento das lesões há uma infinidade de produtos 

industrializados. Os enfermeiros necessitam de educação permanente acerca 

destes produtos que, quando bem indicados, trazem benefícios ao tratamento. 
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As possibilidades terapêuticas são inúmeras para um mesmo tipo de lesão e os 

avanços neste cenário tecnológico são intensos. Assim a busca constante pelo 

conhecimento deve permear o cotidiano do enfermeiro, entendendo que a 

prática baseada em evidências favorece a adoção de melhores práticas no 

cuidado. 

O Health Promotion’s Best Practice Work Group (Grupo de trabalho de 

Promoção das Melhores Práticas), sediado na Universidade de Toronto, 

conceituou boas práticas em saúde como ações e processos aplicados na 

busca pela promoção da saúde, inserindo-se o ambiente e contexto, de forma 

que se tenha a maior probabilidade de alcançar o resultado esperado numa 

situação específica (SOUSA, 2017). 

O termo “melhor prática” não se refere somente às experiências que se 

tenha encontrado êxito. O compartilhamento de experiências que não 

alcançaram metas também são importantes na medida que evitam a perda de 

tempo no cuidado à saúde, evitando-se erros já vividos em problemas 

semelhantes e situações diferentes. A principal fundamentação para o registro 

e compartilhamento das experiências de boas práticas poderia ser citado, como 

o aprender melhorando o desempenho e a prática e evitando os erros dos 

outros. Isto possibilita a aquisição de conhecimento sobre as lições aprendidas 

e continuar a aprender melhorando as estratégias e o cuidado, através de 

feedback (retroinformação), reflexão e análise, de modo a implementar 

intervenções em larga-escala, sustentáveis e mais eficazes. A utilização das 

melhores práticas possibilita o uso do conhecimento disponibilizado, 

aumentando a probabilidade de se chegar a um resultado esperado (OMS, 

2008). 

Segundo Erdmann et al (2013) a associação de referenciais sobre as 

melhores práticas à determinado nível de atenção a saúde traz a 

potencialização de respostas positivas às necessidades dos pacientes e 

usuários. O enfermeiro tem o papel de gestor do cuidado prestado à LP, dentro 

da equipe multidisciplinar. Cabe ao enfermeiro a avaliação do risco para o 

desenvolvimento de tais lesões, bem como a prescrição de medidas que visam 

diminuir ou controlar o risco. Despois da lesão já instalada cabe privativamente 

ao enfermeiro a prescrição de enfermagem sobre os cuidados com a 
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integridade cutânea, realizando a avaliação, registro e tratamento da lesão por 

pressão. 

Um sistema organizado e centralizado nas melhores práticas permite ao 

enfermeiro o avanço no processo de cuidado, gerando soluções novas para os 

problemas através de um olhar mais amplo, constituindo um modelo de gestão 

da atenção e cuidado na enfermagem voltado para as reais necessidades das 

pessoas e sua qualidade de vida, em diversas dimensões (HERBERT; MOTTA, 

2016). 

Para tanto, a construção de um guia de cuidados é necessário se 

identificar um problema, observar se ele é pertinente, se é uma situação 

frequente, se há necessidade de modificá-lo na prática, se interfere na saúde 

dos pacientes e ainda considerar aspectos sociais, jurídicos, organizacionais e 

econômicos entre outros (DUARTE, 2017). 

Segundo Santos (2014), o Guia de Boas Práticas é um instrumento que 

conduz a equipe de enfermagem na busca e realização de uma assistência 

segura e qualificada ao paciente. Deve ser construído coletivamente, 

baseando-se em literatura atualizada e na experiência profissional de cada 

participante, através de discussão, reflexão e consenso do grupo, 

possibilitando que todos se sintam responsáveis e comprometidos com o 

cuidado. 

Segundo a OMS (2008), para uma prática ser eleita como melhor prática 

deve-se considerar os seguintes aspectos: eficácia, eficiência, relevância, 

solidez ética, sustentabilidade, possibilidade de duplicação, envolvimento de 

parcerias, envolvimento comunitário, compromisso político. Não 

necessariamente devem contemplar todos os quesitos, mas que sejam ao 

mínimo, eficazes, eficientes e relevantes, demonstrando que qualquer prática 

que possua resultados em seu todo ou em partes, pode produzir conhecimento 

útil. 

A atividade gerencial do cuidado em enfermagem compreende a 

articulação entre os eixos assistencial e gerencial que compõem o trabalho do 

enfermeiro nos inúmeros cenários de atuação. O termo gerência do cuidado 

tem sido utilizado para elucidar, principalmente, as atividades dos enfermeiros 

objetivando melhores resultados nas práticas clínicas nos serviços de saúde e 
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a realização do planejamento das ações de cuidados de enfermagem 

(MEDEIROS et al., 2018; STEIN et al., 2016). 

Assim, as ações de gerenciamento do cuidado focado na prevenção de 

LP revelam-se cruciais para que todo o processo de prevenção aconteça. 

Compreende-se que o volume de atividades e o ritmo de trabalho são desafios 

que os profissionais enfermeiros enfrentam principalmente nas unidades de 

atendimento a pacientes críticos. No entanto, a implementação e utilização de 

escalas de predição de risco, como por exemplo, a de Braden, e a elaboração 

de protocolos de prevenção tornam-se estratégias importantes que podem 

facilitar norteando o trabalho da equipe de enfermagem (RODRIGUES et al., 

2015; SOUSA et al., 2016).  

Este eixo gerenciamento, prevê ações que focam na elaboração e 

implementação de instrumentos que auxiliam no planejamento do cuidado 

individualizado voltado as necessidades de cada indivíduo norteando a 

prevenção de tais lesões aos pacientes com risco em desenvolvê-las 

(RODRIGUES et al., 2015; SOUSA et al., 2016). 

Existem diversas escalas de predição de risco que auxiliam os 

profissionais de enfermagem na gestão com foco em detectar e avaliar o risco 

que o paciente apresenta em desenvolver LP. Estudos apontam a Escala de 

Braden (EB) como sendo a mais utilizada e mais pesquisada no Brasil. Esta, 

quando utilizada na UTI, deve ser aplicada no momento da admissão do 

paciente no setor e repetida a cada 48 horas (ARAUJO et al., 2014; SANTOS 

et al., 2015). 

No que concerne à atividade educativa, como métodos preventivos de 

LP em pacientes críticos envolvendo a equipe de enfermagem e seus 

cuidadores, implicam-se também no treinamento à aplicabilidade das escalas e 

protocolos. A Realização de uma avaliação periódica do desempenho 

organizacional ao nível da prevenção das LP e facultar o feedback dessa 

mesma informação a todas as partes interessadas pode amparar tais medidas 

educativas (COSTA, 2014).  

A orientação e capacitação por meio de programas educativos 

relacionados à prevenção de tais lesões junto aos profissionais de enfermagem 

fortalecem as propostas de protocolos bem como sua aplicabilidade na unidade 

hospitalar (MATTOS, 2015). 
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No quadro sinóptico seguinte existem recomendações de estudos com 

foco em ações de prevenção às LP.  

AÇÕES DE PREVENÇÃO 

Gerenciais 

- Gerenciamento do cuidado; 

- Confecção de protocolo para prevenção de LP; 

- Elaborar relógio gráfico para sinalização de mudança de decúbito; 

- Avaliar e identificar os pacientes com risco nas primeiras 48h de admissão por 

meio de uma escala de predição, sendo a mais utilizada a Escala de Braden 

(EB), e seguir avaliando diariamente; 

- Identificar os fatores que os predispõem ao risco de forma individualizada; 

- Implementar protocolo assistencial de prevenção; 

- Solicitar suporte da fisioterapia e nutrição; 

- Documentar intervenções e resultados obtidos. 

Educativas 

- Orientação e capacitação dos técnicos em enfermagem; 

- Criar e fornecer um programa de ensino para pacientes com risco em 

desenvolver LP e seus cuidadores; 

- Estabelecer programas educacionais e inclui-los como método preventivo. 

Assistenciais 

- Realizar mudança de decúbito 

2/2h; 

- Posicionar corretamente o 

paciente no leito; 

- Inspecionar diariamente a pele; 

- Manter pele hidratada (evitar 

friccionar proeminências ósseas, em 

áreas hiperemiadas e com redução 

de sensibilidade); 

- Manter higiene do paciente e da 

cama; 

- Manter lençóis limpos, secos e 

bem esticados (evitar contato da 

pele do paciente com superfícies 

plásticas); 

- Sempre utilizar lençóis móveis 

para mobilizar o paciente; 

- Aplicar creme de barreiras em 

região genitália e de contato com 

substâncias fisiológicas ácidas; 

- Acompanhar o estado nutricional 

por meio dos exames laboratoriais; 

 

 

 

- Manter colchão de poliuretano 

(piramidal/caixa de ovo); 

- Manter períneo limpo e seco; 

- Evitar exposição ao frio; 

- Utilizar coxins para aliviar áreas de 

atrito e elevar região calcânea (nunca 

utilizar coxins em forma de anel de 

espuma); 

- Tratar incontinências;  

- Manter temperatura corpórea entre 

35,5 e 37ºC; 

- Manter cabeceira elevada 30º de 

acordo com as condições clínicas do 

paciente;  

- Evitar botas de gel ou acolchoadas; 

- Proteger os tecidos contra efeitos 

adversos das forças mecânicas 

(pressão, fricção e cisalhamento); 

- Trocar fralda a cada eliminação 

fisiológica; 

Quadro 1 - Definição das ações preventivas no desenvolvimento de lesões por 

pressão. Natal/RN, 2019. 

Fonte: SOUSA-JÚNIOR, 2019. 

 

 

Algumas dificuldades/ limitações são apontadas pela literatura, como 

barreiras para implementação dos cuidados preventivos voltados a LPs. 

Demonstrados no Quadro 2. 
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Dificuldades/Limitações 
Falta de intervenções NIC voltadas diretamente ao Diagnóstico de Enfermagem (DE) Risco de Úlcera 

por Pressão. 

Aplicabilidade das ações durante o turno noturno; falta de adesão à EB por enfermeiros; ausência das 

prescrições de enfermagem em relação á prevenção; ações não realizadas conforme a EB. 

Falta de recursos humanos e de material; falta de padronização das ações. 

Realização de estudos para avaliar a efetividade dos algoritmos frente à aplicabilidade da equipe de 

enfermagem na pratica clínica.  

Falta de recursos; acomodação dos profissionais de saúde; necessidade de investimentos associados às 

políticas públicas de saúde, visando à capacitação para prever, prover e manter a disponibilização de 

pessoal e material indispensáveis à redução e/ou eliminação dessas lesões no cliente. 

Falta de recursos humanos; sobrecarga de trabalho em função da instabilidade clinica dos pacientes; 

elevado índice de absenteísmo. 

Falta de institucionalização das práticas assistenciais devido, possivelmente, ao conhecimento dos 

profissionais relacionado às intervenções no âmbito da prevenção. 

Atualização constante do profissional enfermeiro referente ao tema, pois o mesmo é quem desenvolve 

ações de prevenção ao paciente com risco em desenvolver tais lesões. 

Estimular as demais unidades hospitalares a adoção das medidas de prevenção. 

Quadro 2–Ações de prevenção de LP descritas nos artigos analisados na revisão 

integrativa da literatura. Natal/RN, 2019. 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Elencam-se as intervenções de enfermagem assistenciais de caráter 

preventivo que devem abordar aspectos como: observação diária da pele, 

cuidados com a integridade da pele, mudança de decúbito e posicionamento 

correto, uso de hidratantes e cremes de barreira, utilização de dispositivos para 

tratamento de incontinências, cuidados com a higiene do paciente e do leito, 

nutrição rica em vitaminas e proteínas, manter colchão apropriado, evitar frio 

excessivo, manter lençóis limpos e estirados, manter cabeceira elevada 30º, 

trocar fraldas e lençóis a cada eliminação fisiológica e utilização de coxins para 

aliviar áreas de atrito (ARAUJO et al., 2014; COSTA, 2014; SANTOS et al., 

2015; MATTOS, 2015; MEDEIROS et al., 2015; STEIN et al., 2016). 
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3.0 METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, que 

apresenta desenho metodológico transversal.  A pesquisa descritiva tem o 

propósito de observar, registrar, analisar e correlacionar fatos que ocorrem no 

universo percebido pelo homem, descrevendo sua estrutura e funcionamento 

sem a interferência do pesquisador. A partir desse tipo de pesquisa encontra-

se com precisão a frequência do fenômeno, sua relação e conexão com 

outros processos (CRUZ; RIBEIRO, 2004). 

Em definição para pesquisa quantitativa aborda Fonseca (2002) que a 

pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as 

causas de um evento, as relações entre variáveis, entre outras. O estudo 

transversal é aquele que acompanha o comportamento de variáveis ou de 

sujeitos em um único período de tempo (POLIT; BECK, 2011). 

A Análise Institucional é um referencial teórico-metodológico que oferece 

valiosos recursos para análise dos diversos aspectos contraditórios presentes 

na dinâmica institucional, atualizados nas ações dos seus membros. A 

construção do cuidado no âmbito hospitalar é um processo atravessado por 

instituições, desafiado e sustentado por movimentos de resistência e com 

complexas relações entre diferentes atores e serviços. 

Cabe destacar o fato da Análise Institucional propor uma nova relação 

com o saber: A análise institucional não pretende produzir um supersaber 

clandestino e misterioso, mais completo, mais “verdadeiro” que os outros 

setores fragmentários do saber. O que tem em vista produzir é uma nova 

relação com o saber, uma consciência do não saber que determina a nossa 

ação (LOURAU, 2014, p.26).  

Trata-se de uma perspectiva que estreita a relação entre teoria e prática, 

num processo de transformação mútua e contínua, na qual uma não está 

submetida a outra, mas encontram-se em permanente relação de 

questionamento e produção. Há o pressuposto de que é preciso transformar 

para conhecer e não o contrário, como na ciência tradicional. 
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Esse reposicionamento do saber atinge o lugar do pesquisador, 

remetendo-nos ao conceito de implicação. Conforme Romagnoli (2014, p.46), o 

pesquisador ocupa “um lugar privilegiado para analisar as relações de poder, 

inclusive as que o perpassam”. É importante, portanto, o pesquisador utilizar a 

análise das suas implicações como mais uma ferramenta para coleta e análise 

dos dados, qualificando o estudo. 

A Análise Institucional das Práticas Profissionais é uma abordagem mais 

recente da Análise Institucional, atualmente desenvolvida na França. Com 

relação à Análise Institucional das Práticas Profissionais, L’Abbate (2014) 

explica: Não se trata de analisar as práticas profissionais por/em si mesmas, 

mas de colocá-las sempre no contexto mais amplo das transformações 

sociopolíticas mais amplas que envolvem a sociedade e, sobretudo, o Estado. 

Não se trata também de se preocupar com a identidade profissional, questão 

bastante difundida nos institutos de formação que em geral guardam um 

caráter bastante prescritivo.  

Assim, visando analisar as práticas de enfermagem, não pretendemos 

com este estudo desenvolver uma investigação idealista e normativa que 

busca delimitar a profissão da enfermagem. Por isso, optamos pelo 

referencial teórico-metodológico da AI, que se propõe a entender as 

realidades sociais e organizacionais através das práticas dos indivíduos. Essa 

é uma corrente/movimento do pensamento que congrega e desenvolve um 

conjunto de conceitos, que permitem analisar e intervir nas organizações e 

instituições (L’ABBATE, 2003). 

Uma das formas de análise das práticas da enfermagem foi a utilização 

do questionário de pesquisa, nele foram obtidos conhecimentos do cotidiano 

do trabalho relacionado à prática de enfermagem.  

 O estudo foi conduzido no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 

pertencente ao Complexo de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). 

 O HUOL está situado no Distrito Sanitário Leste do Município de 

Natal/RN, oferece os serviços de clinica medica nas especialidades de 

angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, fisiatria, 

gastroenterologia, geriatria, hematologia, mastologia, medicina psicossomática, 

nefrologia, neurologia, reumatologia, pneumologia, otorrinolaringologia, 
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oftalmologia, oncologia, ortopedia e traumatologia, urologia, proctologia, 

psiquiatria, sexologia, clinica vascular e clinica geral, com internamento e 

acompanhamento ambulatorial (Fonte: Página Institucional, 2019). 

Em clínica cirúrgica, atende as especialidades de cirurgia cabeça e 

pescoço, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, cirurgia da obesidade mórbida 

(cirurgia bariátrica), cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, cirurgia 

oncológica, cirurgia plástica, cirurgia vascular, neurocirurgia, transplante 

hepático e renal. E composto por equipes multiprofissionais envolvidas no 

cuidado aos pacientes como enfermagem, serviço social, médicos, farmácia 

clinica, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia (Fonte: Página 

Institucional, 2019). 

A instituição foi escolhida em virtude de ser referência do Sistema Único 

de Saúde (SUS) no atendimento de média e alta complexidade para todo o Rio 

Grande do Norte (RN), e por tratar-se de um hospital universitário, no qual se 

fomenta a pesquisa e a extensão, além de contar com ambulatórios com as 

mais diversas especialidades (Fonte: Página Institucional, 2019). 

A população foi composta por 48 profissionais Enfermeiros lotados no 

referido hospital. Os participantes serão selecionados por conveniência e de 

forma intencional. A amostragem por conveniência é realizada quando os 

indivíduos atendem aos critérios de inclusão e são de fácil acesso ao 

pesquisador, e a intencional quando o pesquisador elege de maneira proposital 

os participantes aptos a participarem da pesquisa (HULLEY et al., 2015; 

POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

O universo ou população deve ser entendido como um conjunto de 

elementos tais como: empresas, produtos e pessoas, que apresentam 

características que serão objeto de estudo (VERGARA, 2008). Neste sentido, 

para esta pesquisa, a população foram os 209 profissionais Enfermeiros do 

HUOL.  

Para o cálculo da amostra foram definidas as variáveis estatísticas 

segundo a literatura (Levine e Stephan, 2000):  

N = Tamanho da população;  

Z² = Ponto da distribuição normal padrão;  

p = Proporção populacional da característica estudada  q p = −1 ;  

e = Erro de estimação.  
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Assim, o total da amostra foi calculado como:  

       
n=  
 

 

 

Onde:  

n = Quantidade da amostra (48)  

N = Quantidade da população (209) 

p = 0,5 

q =0,5  

z = 1,645 (90% grau crítico de confiança)  

e = 0,10  

Aplicando-se a formulação acima, calculou-se uma amostra de 48 

profissionais. 

 Segundo determinado, os participantes atenderam aos seguintes 

critérios de inclusão: Ser enfermeiro que trabalha há pelo menos seis meses no 

setor, por entender que este período dá aos profissionais subsídios para se 

expressarem com mais segurança sobre o objeto de estudo.  

Foram excluídos profissionais que se encontrarem de férias ou gozando 

de licença de qualquer natureza (afastamento, licença médica, licença 

maternidade entre outras) no período da coleta de dados; profissionais que não 

atuam na assistência direta ao paciente, uma vez que serviço conta com 

enfermeiros supervisores e coordenadores que atuam somente na parte 

gerencial; ser ou ter sido membro de comissão de curativos, para que se evite 

viés na pesquisa. 

Com esses critérios, foi realizado contato prévio pessoalmente e por 

telefone, com cada enfermeiro, convidando-o a participar do estudo, após 

explanação dos objetivos e metodologia do mesmo. Os profissionais foram 

relembrados através de correio eletrônico (e-mail). 

O questionário será um recurso utilizado para coleta de dados, com o 

intuito de: 1) descrever melhor os participantes, 2) entrar em contato com as 

concepções dos profissionais sobre a temática proposta e 3) conhecer a 

N.z².p.q 

(N-1) .e² + z².p.q 
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percepção de cada um deles sobre determinados aspectos relevantes para a 

pesquisa.  

Foi construído um questionário para coleta de dados, aplicado pelo 

pesquisador (Apêndice I) constituídos por 3 blocos. O primeiro com 

informações sobre os dados sociodemográficos da população estudada. O 

segundo bloco constando 15 (quinze) questões de verdadeiro ou falso 

relacionadas com os cuidados com a pele e/ou conceitos básicos que 

subsidiarão na implementação de cuidados preventivos de LPs, tais questões 

foram simbolizadas nas tabelas através da letra “Q” seguido do número da 

questão (de 1 a 15), demonstradas no Quadro sinóptico 1. O terceiro bloco 

corresponde às medidas assistenciais, gerenciais e/ou educativas 

implementadas no serviço a fim de prevenir tais lesões. 

Quadro 1 – Questões referentes ao conhecimento dos enfermeiros sobre os cuidados 

om a pele. 

Conhecimento sobre os cuidados com a pele 

Q1 
Em relação ao Estadiamento das Lesões por pressão é correto afirmar que elas 
podem ser classificadas como: Grau 1, Grau 2, Grau 3, Grau 4 e não classificáveis. 

Q2 
Uma das medidas preventivas para a Lesão por Pressão (LP), quando não se há 
disponíveis outras coberturas é utilizar luvas de látex com água destilada e deixar 
sobre a região calcânea. Deve-se trocar a luva com água a cada 24h. 

Q3 
Hiperemia não branqueável é uma mancha avermelhada na pele, geralmente 
acometido por uma proeminência óssea, por um tempo prolongado em uma posição. 
Geralmente retorna a cor natural da pele ao mudar de posição.  

Q4 
A LP é uma lesão causada por uma força entre uma superfície rígida e uma 
proeminência óssea. Pacientes acamados e idosos são mais susceptíveis. Pode estar 
relacionado ao uso de dispositivos médicos e hospitalares, sondas, cateteres e etc.. 

Q5 
O ideal, em regiões de proeminências ósseas, é utilizar coxins de espumas em formato 
de anéis (aliviadores de pressão). 

Q6 
Filmes de poliuretano são ideais para se utilizar quando não se tem sinais de LP, 
porém, se tem risco em desenvolvê-la. 

Q7 
A hiperemia não branqueável é considerada LP estágio I. 
 

Q8 
A maceração da pele não necessariamente pode levar ao desenvolvimento de uma 
LP. 

Q9 
No idoso, apesar da perda de elasticidade tissular, o organismo através de um 
mecanismo compensatório estimula a produção de colágeno que por sua vez promove 
uma proteção natural da pele, protegendo-o de tais lesões. 

Q10 
Qualquer tipo de hiperemia é considerada LP estágio I. 
 

Q11 

O cenário típico para o surgimento das lesões por pressão é a Unidade de Terapia 
Intensiva, neste setor geralmente os pacientes estão acamados, sedados, com 
mobilidade física prejudicada. Assim, todos os setores que admitem pacientes com 
escore menor que 16 na escala de Braden apresentam risco em desenvolvê-las.  

Q12 
Força de fricção e cisalhamento é caracterizada pelo atrito do paciente em superfície 
rígida. Somente acomete pacientes agitados. 

Q13 
Em relação às ações preventivas é recomendado massagear as regiões de 
proeminências ósseas com hidratantes ou Ácidos Graxos Essenciais (AGE). 
Principalmente em áreas hiperemiadas. 
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Q14 
Algumas patologias não permitem que o paciente seja mudado de decúbito por tanto, 
neste caso, a enfermagem precisa está preparada para tratar da LP que irá ser 
instalada, uma vez que,  não há como evita-las. 

Q15 

O colchão piramidal é um tipo de colchão mais utilizado na prevenção de LP, por ser 
mais barato. Este só se torna eficaz se calculado a densidade correta do colchão para 
o peso do paciente. 
 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

Durante a aplicação do questionário, o pesquisador responsável pela 

coleta entregava o instrumento para o profissional e aguardava no local com o 

objetivo de sanar possíveis duvidas que poderiam surgir. Era agendado 

anteriormente com os enfermeiros para que eles pudessem se organizar no 

plantão. 

Os dados foram organizados e tabulados no Programa Microsoft Excel 

para melhor compreensão das informações e organização das variáveis. 

Posteriormente, os dados foram armazenados no programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) para cruzamento das variáveis e realização 

dos testes estatísticos descritivos. Também foi gerado a partir do programa 

estatístico o cálculo da média, mediana, Desvio padrão (DP±) e intervalo de 

confiança. A apresentação dos dados foi realizada em tabelas e descrição 

direta das informações (CALLEGARI-JACQUES, 2003). 

No que se refere às questões sobre o conhecimento dos profissionais 

enfermeiros relacionados a cuidado com a pele foi organizada através da 

quantidade de erros e acertos das questões. 

Segundo Lourau (1993), “a restituição não é um ato caridoso, gentil; é 

uma atividade intrínseca à pesquisa, um feedback tão importante quanto os 

dados contidos em artigos de revistas e livros científicos especializados” (p.56). 

Acrescenta que a população estudada, ao receber a restituição, pode se 

apropriar de uma parte do status de pesquisador e produzir novas restituições. 

Assim, como diz Lourau (1993), esta seria efetivamente a socialização da 

pesquisa.  

Cabe ressaltar que a restituição é uma etapa importante para que os 

sujeitos possam avalizar o material a ser trabalhado no estudo e, certamente 

foi um momento importante para proporcionar a análise das implicações do 

pesquisador e dos diversos sujeitos envolvidos na pesquisa.  
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Os profissionais enfermeiros que concordaram em participar da pesquisa 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

II), no qual foram apresentados o detalhamento do estudo, seus riscos e 

benefícios, sendo garantido o anonimato. Assim, foram respeitados os 

princípios da Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa 

em Seres Humanos, permitindo ao sujeito pesquisado a liberdade de ausentar-

se do estudo a qualquer momento. A pesquisa foi submetida ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

obtendo parecer favorável de nº 2.631.152. 

Neste estudo, seguiu-se os itens essenciais para descrever pesquisas 

observacionais, segundo o check list do Guideline Strengthening the Reporting 

of Observational Studies in Epidemiology (STROBE). (MALTA et al., 2010) 

(Anexo 1). Ressalta-se que nem todos os itens são aplicáveis aos diversos 

desenhos de estudos observacionais. Deste modo, no presente trabalho não 

foram descritos os itens sete, nove, quinze e dezessete, visto que se trata de 

um estudo transversal: o item sete prevê a definição de desfechos, 

confundidores e modificadores de efeito, não sendo aplicável porque não se 

trata de estudo de causa e efeito; sobre o item nove, não foram utilizadas 

medidas para evitar fontes de vieses; acerca do item quinze, não foram 

realizadas medidas de eventos e desfechos, pois se trata de uma pesquisa 

com método transversal; e, com relação ao item dezessete não foram 

calculadas análises de subgrupos, interação e sensibilidade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A apresentação dos resultados tem como foco a percepção dos 

enfermeiros sobre o conhecimento relacionado à Lesão por Pressão (LP) às 

práticas de enfermagem. Serão apresentados como tabelas e discutidos com 

base no referencial específico sobre a temática pesquisada.  

 

 

4.1 Caracterização dos participantes 

 

Os participantes foram constituídos por 48 enfermeiros lotados na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Centro Cirúrgico (CC) de um Hospital 

Universitário a análise descritiva da caracterização consta na Tabela 1. 

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico e profissional dos enfermeiros de um hospital 

universitário. Natal, 2018. 
Variáveis (N=48) % N Total % Total 

Gênero 

Masculino 7 15 
48 100 

Feminino 41 85 

Setor de Trabalho     

Unidade de Internação 18 37 

48 100 UTI 14 29 

Centro Cirúrgico 16 34 

Turno de Trabalho     

Matutino 17 35 

48 100 Vespertino 7 15 

Noturno 24 50 

Faixa etária     

18 a 32 anos 22 46 

48 100 33 a 42 anos 16 33 

43 a 52 anos 10 21 

Tempo de Formação (em anos)     

> 1 2 4 

48 100 
1 e 6 32 68 

7 e 12 11 22 

< 13 3 6 

Tempo de serviço (em anos)     

> 1 5 10 

48 100 
1 e 6 18 38 

7 e 12 24 50 

< 13 1 2 
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Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Com relação à Análise Institucional das Práticas Profissionais, a 

identidade dos profissionais deve ser sempre pensada como uma produção 

institucional (L’ABBATE, 2014). A AI congrega e desenvolve um conjunto de 

conceitos, que permitem analisar e intervir nas organizações e instituições 

(L’ABBATE, 2003). Deste modo, o conjunto de enfermeiros que participou 

deste estudo contribui de forma significativa para a melhoria das práticas de 

enfermagem na instituição hospitalar em análise. Suas características 

acadêmicas e profissionais repercutem nas intervenções de enfermagem que 

são aplicadas aos pacientes com lesões por pressão. 

A maioria dos enfermeiros era do gênero feminino 41 (85%) quando 

comparado ao sexo masculino, 7 (15%). Com relação à idade dos enfermeiros, 

a média foi de 33,2 anos. Embora atualmente o cenário da enfermagem 

relacionado ao gênero feminino venha se modificando ainda é prevalentemente 

feminino.  

Segundo Amorim (2009), o cuidado como predominância feminina 

ocasiona a construção de discursos heterogêneos relacionados ao sexo, que 

determinam certa rivalidade no que se refere ao cuidado, já que, de acordo 

com o imaginário social, o ambiente hospitalar, onde são dispensados cuidados 

aos pacientes, não é um lugar para homens, pois se trata de um universo 

destinado as mulheres, por terem como característica principal o papel de 

cuidadora. 

Em referência ao tempo de formação dos enfermeiros, a maioria 3 (19%) 

e 6 (13%), respectivamente, possuía entre três e seis anos, e 14 (29%) 

possuíam mais de cinco anos de atuação profissional.  

Com relação ao turno de trabalho, 24 (50%) dos entrevistados atuavam 

no período noturno e dentre as unidades de serviço predominou a unidade de 

internação com 18 (27%%). Em relação ao turno de trabalho, estudos apontam 

Cursos de enfermagem dermatológica ou 

afins 

  
  

Sim 3 6 
48 100 

Não 45 94 

Cursos de Pós Graduação     

Latu Sensu 27 56 

48 100 Mestrado 14 29 

Doutorado 7 15 



41 

 

que sua interferência com os cuidados preventivos relacionados a tais lesões é 

importante, além da sobrecarga de trabalho e desgaste físico o serviço noturno 

apresenta certa dificuldade em participar de treinamentos e capacitações 

(MELANNI et. al., 2014; SILVA et. al., 2015). 

Quanto à realização de algum curso de capacitação em enfermagem 

dermatológica ou áreas afins nos últimos 12 meses, 45 (95%) enfermeiros 

responderam negativamente. Quanto à realização de curso de pós-graduação, 

27 (56%) eram pós graduados em alguma área, 14 (29%) possuíam mestrado 

acadêmico, e 7 (15%) doutorado, porém nenhum curso estava ligado a área de 

enfermagem dermatológica.  

 

4.2 Conhecimento dos profissionais Enfermeiros 

 

Na segunda etapa da pesquisa, foram verificados o conhecimento dos 

profissionais divididos em blocos. O primeiro bloco está relacionado aos 

conhecimentos gerais sobre o cuidado com a pele focando em elementos 

primordiais do conhecimento que corroboram para o desenvolvimento de 

estratégias para a prevenção da LP. Ainda nesse bloco, para melhor 

distribuição dos dados foi subdividido em três domínios: estadiamento; 

prevenção e conceitos. 

A Tabela 2 apresenta a percepção geral dos enfermeiros com relação 

aos cuidados com a pele e prevenção de LP relacionada ao domínio 

estadiamento. 

Tabela 2 – Distribuição dos resultados das questões referentes ao estadiamento das 

Lesões por pressão.  Natal, 2018. 
 

ESTADIAMENTO DA LP 
Acertos Erros Não 

apto 
Total 

F % F % F % F % 

Q1 

Em relação ao estadiamento das 
Lesões por pressão é correto afirmar 
que elas podem ser classificadas 
como: Grau 1, Grau 2, Grau 3, Grau 4 e 
não classificáveis. (F) 

4 8 44 92 0 0 48 100 

Q3 

Hiperemia não branqueável é uma 
mancha avermelhada na pele, 
geralmente acometido por uma 
proeminência óssea, por um tempo 
prolongado em uma posição. 
Geralmente retorna a cor natural da 
pele ao mudar de posição. (F) 

0 0 48 100 0 0 48 100 
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Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

A AI nos fornece o entendimento da realidade social e organizacional, 

através da prática do sujeito. Os conceitos que subsidiam a intervenção 

socioanalítica compreendem a encomenda, que seria a solicitação da 

intervenção; a demanda correspondente as expectativas dos participantes do 

grupo; a auto-gestão, sendo a definição dos encontros entre o grupo e o 

socioanalista; a intenção do dizer tudo, que é a liberdade de colocar o que 

está pressentindo naquele momento, podendo aparecer os ruídos; a 

transversalidade tentando analisar as diversas instituições que atravessam 

aquele grupo; a análise das implicações, a explicações dos analisadores e a 

restituição (L’ABBATE, 2012). 

Os analisadores consistem em acontecimentos, fatos que quando 

explicitados, mostram contradições e revelam o oculto das instituições. 

(L’ABBATE, 2012; HESS; SAVOYE, 1993). 

Com relação ao conhecimento sobre estadiamento (analisador que foi 

questionado aos participantes do estudo), observou-se que grande parte do 

grupo dos enfermeiros 44 (92%) não conhecia a classificação de estadiamento, 

e não respondeu de forma correta a identificação da hiperemia não 

branqueável. 

Assim, a necessidade de aprimoramento dos profissionais na 

identificação das dessas lesões deve ser levada em consideração tanto no 

surgimento como no estadiamento da LP, uma vez que o reconhecimento 

nesta etapa do desenvolvimento da lesão é crucial para que o estadiamento 

não evolua (KOTTNER; TANNEN; DASSEN, 2015). 

Em estudo realizado na Alemanha, foi analisada a avaliação de paciente 

por dois profissionais de enfermagem em 127 hospitais. Ao final da 

investigação não houve diferença estatística das avaliações dos enfermeiros 

em relação à presença da LP, embora tenha sido identificada discordância 

entre o estadiamento das lesões. Vale ressaltar que a Lesão por Pressão 

estágio I apresenta discordância entre pesquisadores na Europa, devido à 

dificuldade de diferenciação da lesão em estágio I com hiperemia não 

Q7 
A hiperemia não branqueável é 
considerada LP estágio I. (V) 

3 6 45 95 0 0 48 100 

Q10 
Qualquer tipo de hiperemia é 
considerada LP estágio I. (F) 

28 58 20 42 0 0 48 100 
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branqueável, principalmente em pacientes de pele negra (KOTTNER; 

TANNEN; DASSEN, 2015).  

Segundo Nascimento e Coimbra (2008), a AI traz a análise da 

implicação como a análise do lugar em que se ocupa nas relações sociais em 

geral, obtendo os diferentes lugares ocupados no cotidiano do trabalho. 

A implicação, ou seja, a análise de si mesmo, vista como um 

entrelaçamento de relações, integra a transferência e a contratransferência 

em acontecimentos coletivos, movimenta os dados subjetivos e objetivos 

(LOURAU, 1993; LOURAU, 2004). 

Segundo L’Abbate (2012), a implicação abrange o afetivo, o existencial 

e o profissional, seja consciente ou inconscientemente, no qual reflete nosso 

envolvimento com o que fazemos e escolhemos, quando conhecemos as 

implicações facilitamos o entendimento de nossa prática. 

Analisar as implicações é refletir cotidianamente sobre as diferentes 

intervenções que estão ocorrendo, envolve os sentimentos, percepções, 

ações, acontecimentos vistos como negativos e que atrapalharam na 

pesquisa/intervenção (NASCIMENTO; COIMBRA, 2008). 

 
Ao tomarmos a análise de implicações como um dispositivo, 
estamos recusando os universalismos, as totalizações e 
unificações e afirmando as processualidades, singularidades e 
multiplicidade [...] A análise da implicação, tomada enquanto um 
dispositivo é sempre micropolítica, tornar visível e audível as 
forças que nos atravessam, nos afeta, e nos constituem 
cotidianamente (NASCIMENTO; COIMBRA, 2008, p 05). 

 

Ao identificar as implicações, é possível compreender as práticas 

desenvolvidas no serviço de saúde, podendo levar a estratégias de mudanças 

das práticas indesejáveis e aperfeiçoamento das boas práticas. 

As discussões sobre as implicações da LP e seus indicadores são 

amplas e complexas, devido à dimensão global que tal temática vem obtendo e 

à inserção nos diversos cenários de cuidado. A monitorização de diversos 

indicadores relacionados a tais lesões talvez não seja viável na prática clínica 

de instituições de saúde menos favorecidas de insumos e recursos humanos.  

Contudo, os dados desta pesquisa alertam que através do conhecimento 

dos profissionais enfermeiros é possível, que as estratégias de prevenção 

sejam implementadas com eficácia. Os fatores organizacionais e motivacionais 
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necessitam ser avaliados para compreender as atitudes dos profissionais frente 

ao registro dos procedimentos, da avaliação da pele do paciente e do 

estadiamento das lesões.  

Alguns conceitos relacionados à LP fornecem subsídios para a prática 

clínica do enfermeiro principalmente no âmbito da avaliação clínica com o 

intuito de prevenir tais lesões. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos resultados das questões referentes aos conceitos gerais 

relacionados às Lesões por pressão.  Natal, 2018. 
 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

As avaliações diárias do paciente que ocorrem na admissão e deposição 

ações primordiais e restritas do enfermeiro para promover a saúde do paciente. 

Autores apontam variabilidade no tempo de surgimento de LP, isso pode 

ocorrer em algumas horas, principalmente no idoso, ou em até 15 dias. A 

realização de manobras de prevenção favorece o aumento do tempo de 

surgimento de uma LP, mesmo em pacientes com elevado risco (ARAÚJO, 

2016). 

No entanto, as taxas de incidência e prevalência da LP são variadas nos 

diversos cenários de cuidado. As maiores porcentagens são identificadas em 

CONCEITOS SOBRE LP 

Acertos Erros Não 
apto 

Total 

F % F % F % F % 

Q4 

A LP é uma lesão causada por uma 
força entre uma superfície rígida e uma 
proeminência óssea. Pacientes 
acamados e idosos são mais 
susceptíveis. Pode estar relacionado ao 
uso de dispositivos médicos e 
hospitalares, sondas, cateteres e etc.. 
(V) 

4 8 44 92 0 0 48 100 

Q8 
A maceração da pele não 
necessariamente pode levar ao 
desenvolvimento de uma LP. (F) 

13 27 35 73 0 0 48 100 

Q9 

No idoso, apesar da perda de 
elasticidade tissular, o organismo 
através de um mecanismo 
compensatório estimula a produção de 
colágeno que por sua vez promove uma 
proteção natural da pele, protegendo-o 
de tais lesões. (F) 

28 58 20 42 0 0 48 100 

Q12 

Força de fricção e cisalhamento é 
caracterizada pelo atrito do paciente em 
superfície rígida. Somente acomete 
pacientes agitados (F) 

23 48 25 52 0 0 48 100 
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pacientes sob cuidados intensivos e em idosos com déficit neurológico e de 

mobilidade. No contexto da realidade brasileira, é identificada uma prevalência 

de 18,8% de LP em idosos institucionalizados; e de 35,2% em sujeitos 

internados em centros de terapia intensiva (FREITAS, et al., 2011; GOMES, et 

al., 2010).  

Assim, é fundamental que a equipe de enfermagem possa estar atenta a 

essa população de risco, por meio da difusão do conhecimento de práticas 

atualizadas e baseadas em evidências para prevenção e tratamento dessas 

lesões. 

A idade é considerada na avaliação do risco para LP devido a 

características fisiológicas da pele, como perda da elasticidade, do turgor e de 

tecido subcutâneo na fase senil. Fatores cognitivos também são levados em 

consideração, pois favorecem uma baixa adesão dos pacientes nessa faixa 

etária a rotinas de mudança de decúbito e verbalização de alterações nas 

proeminências ósseas (DEALEY, 2015).  

Estudo com idosos internados em um hospital escola  de  Goiânia  

apontou  100%  de  idosos hospitalizados com diagnóstico de enfermagem 

“risco de integridade da pele prejudicada”. Outro estudo sobre a avaliação da 

gravidade do paciente e a carga de trabalho de enfermagem, identificou 

associação significativa entre a idade elevada e a presença de LP (p= 0,040) 

(MALAQUIAS; BACHION; NAKATANI, 2015; CREMASCO et al., 2018). 

 

Tabela 4 – Distribuição dos resultados das questões referentes à prevenção de 

Lesões por pressão.  Natal, 2018. 

PREVENÇÃO DE  LP 
Acertos Erros Não 

apto 
Total 

F % F % F % F % 

Q2 

Uma das medidas preventivas para a Lesão 
por Pressão (LP), quando não se há 
disponíveis outras coberturas é utilizar luvas 
de látex com água destilada e deixar sobre a 
região calcânea. Deve-se trocar a luva com 
água a cada 24h. (F) 

26 54 22 46 0 0 48 100 

Q5 

O ideal, em regiões de proeminências 
ósseas, é utilizar coxins de espumas em 
formato de anéis (aliviadores de pressão).  
(F) 

17 35 31 65 0 0 48 100 

Q6 
Filmes de poliuretano são ideais para se 
utilizar quando não se tem sinais de LP, 
porém, se tem risco em desenvolvê-la. (F) 

13 27 35 73 0 0 48 100 

Q11 

O cenário típico para o surgimento das 
lesões por pressão é a Unidade de Terapia 
Intensiva, neste setor geralmente os 
pacientes estão acamados, sedados, com 

18 37 30 63 0 0 48 100 
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Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

A análise das práticas da enfermagem, que foi o objeto deste 

estudo, encontrou dificuldades na prevenção de LP. As respostas ao 

questionário de pesquisa indicaram desconhecimentos da prática de 

enfermagem no cuidado a essas lesões.  

Para Monceau (2008), as práticas profissionais são atravessadas por diversas 

instituições. E a instituição é onde dá sentido e lugar ao sujeito. Para se ter a 

reflexividade sobre a própria prática necessita localizar-se no contexto institucional. A 

análise das práticas profissionais reflete sobre as relações existente dos profissionais 

com sua prática (MONCEAU, 2008).  Assim, a prática profissional é, toda prática 

social, ou seja, diversas formas de interrelações com outros membros da profissão 

ou instituições, maneiras de pensar tais relações e de lhes atribuir sentidos e valores. 

(MONCEAU, 2015). 

Segundo Monceau (2008, p. 29), 
A identidade profissional será, pois, pensada como uma produção 
institucional que, para ser examinada, deve recorrer à análise da 
implicação profissional, quer dizer, à maneira como o profissional 
é considerado nas instituições [...] 
 

Monceau (2008) defende a ideia de que utilizando a Análise 

Institucional das Práticas Profissionais (AIPP), os indivíduos podem identificar 

as complexidades de seu envolvimento com a instituição. Esta análise auxilia 

o indivíduo a manter-se na sua ação, independente das mudanças políticas. 

Essas análises servem para questionar a relação com a instituição, e tornar 

consciente as complexidades existentes nas atividades profissionais. 

mobilidade física prejudicada. Assim, todos 
os setores que admitem pacientes com 
escore menor que 16 na escala de Braden 
apresentam risco em desenvolvê-las. (V) 

Q15 

Em relação às ações preventivas é 
recomendado massagear as regiões de 
proeminências ósseas com hidratantes ou 
Ácidos Graxos Essenciais (AGE). 
Principalmente em áreas hiperemiadas. (F) 

0 0 48 100 0 0 48 100 

Q14 

Algumas patologias não permitem que o 
paciente seja mudado de decúbito por tanto, 
neste caso, a enfermagem precisa está 
preparada para tratar da LP que irá ser 
instalada, uma vez que, não há como evita-
las. (F) 

36 75 12 25 0 0 48 100 

Q13 

O colchão piramidal é um tipo de colchão 
mais utilizado na prevenção de LP, por ser 
mais barato. Este só se torna eficaz se 
calculado a densidade correta do colchão 
para o peso do paciente. (V) 

10 21 34 71 4 8 48 100 
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A AIPP dos enfermeiros deste estudo acerca das medidas de 

prevenção de LP realizadas indica dificuldades na implementação de alguns 

cuidados. Esses resultados foram apresentados no gráfico a seguir e 

repercutem nos indicadores da qualidade da assistência prestada. 

Figura 02 – Medidas de prevenção de LP realizadas no setor segundo os Enfermeiros 

entrevistados. 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Indicadores na área da saúde estão diretamente ligados à assistência ao 

paciente e ao serviço prestado nas instituições. Dessa maneira, o levantamento 

de indicadores de saúde é determinante para o aperfeiçoamento da assistência 

em saúde. Na avaliação dos serviços de enfermagem, destacam-se os 

manuais de acreditação de serviços dados sobre a satisfação do cliente, de 

mortalidade, de restauração da saúde, de informações antes da alta e de 

cuidados no retorno aos hábitos diários. Entretanto, essas informações não 

retratam uma avaliação suficiente da qualidade da assistência de enfermagem 

(D’INNOCENZO, 2016; FELDMAN; CUNHA, 2016). 

O indicador de qualidade de enfermagem deve ser mensurável, claro, 

objetivo e útil para geração de melhorias na prática assistencial. Na elaboração 

de indicadores devem ser levados em consideração eixos condutores para a 

necessidade de se considerar as políticas assistenciais, organizacionais e 
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educacionais em saúde, como também os recursos humanos, materiais, 

financeiros e físicos para atender às expectativas da clientela assistida, fato 

que favorece a aquisição de bons indicadores de qualidade na assistência 

(GABRIEL et al., 2015; D’INNOCENZO, 2016). 

Na população estudada, foi identificado algumas falhas quando se refere 

ao conhecimento relacionado a prevenção de lesão por pressão, o que implica 

na gestão, planejamento e aplicabilidade das medidas preventivas no 

desenvolvimento da LP. De acordo com Carvalho et al. (2017), a presença de 

LP tem sido considerada um indicador de qualidade da assistência de 

enfermagem nos serviços de saúde, subjazendo esforços para estabelecer 

diretrizes e protocolos que norteiem a prática, buscando a redução desse 

problema, tanto nos hospitais brasileiros, quanto no restante do mundo. 

Além de ser um grande problema de saúde pública, a LP traz grandes 

prejuízos à saúde do paciente apesar de ser uma lesão passível de prevenção. 

Em um movimento que se iniciou nos Estados Unidos da América por iniciativa 

da Nursing-Sensitive Quality Indicators, a LP (ou manutenção da integridade da 

pele) tem sido utilizada como um indicador de qualidade da assistência em 

todo mundo. E não só da equipe de enfermagem, mas de toda a equipe de 

saúde, por exigir ações multiprofissionais para sua prevenção e tratamento 

(D’INNOCENZO, 2016). 

A prevalência e a incidência de lesões são os principais itens de 

mensuração dos indicadores de qualidade relacionados à LP. A incidência de 

LP é citada na literatura com números alarmantes: 59,5% em UTI com 

pacientes de perfil adulto jovem; 62,5% com perfil de pacientes idosos em São 

Paulo/SP; e 55% em uma UTI de um hospital universitário (CARDOSO; 

CALIRI; HASS, 2015; ARAÚJO, 2016; FRENANDES; CALIRI, 2018). Outros 

estudos realizados em UTI brasileiras apontam incidências de LP menores, de 

7% e 31%.  As LPs são observadas na primeira semana de internação na UTI 

em 41% a 60,9% dos casos registrados em alguns hospitais universitários 

(CREMASCO et al., 2018; RANGEL; CALIRI, 2016; PATENE et al., 2015; 

ROGENSKI; SANTOS, 2015). 

Dados internacionais apontam taxas menores, comparados a estudos 

brasileiros, com incidência de 3,3% em um hospital universitário alemão e uma 

prevalência de 18,1% identificada em um estudo realizado em 25 hospitais na 
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Europa, somente com pacientes adultos. Na China, na cidade de Hong Kong, 

foi identificada uma incidência de 9,1% de LP em pacientes críticos com trauma 

ortopédico (SHAHIN; DASSEN; HALFENS, 2017; CHAN; PANG; KWONG, 

2015). 

Um dos estudos consultados identificou o consenso entre os enfermeiros 

sobre o estágio da lesão com aumento de mais de 30% no grupo pós-

intervenção. A associação correta do curativo para o estágio específico 

também apresentou melhora significativa em mais de 30% no segundo grupo e 

a descrição de medidas preventivas foi descrita em 100% dos prontuários do 

segundo grupo. Esses registros nos prontuários fazem parte das 

recomendações do EPUAP e do NPUAP (2016) para o acompanhamento de 

lesões ulcerativas, sendo de grande importância para o enfermeiro 

acompanhar as condições da LP, seu estágio e as medidas preventivas que 

estão sendo realizadas para evitar novas lesões (WOCN, 2017). 

A associação correta do curativo requer um conhecimento técnico do 

profissional para a avaliação da lesão e indicação do produto a ser utilizado, 

sem proporcionar desperdício ou retardamento da cicatrização da lesão. Com o 

avanço tecnológico, vários produtos estão sendo produzidos e disponibilizados, 

mas que ainda não estão ao alcance de todos os pacientes, apesar de 

acelerem a cura da LP (REDDY et al., 2016). 

Para pacientes com LP de estágio I (hiperemia não branqueável), Silva, 

Figueiredo e Meireles (2017) recomendam a realização de mudança de 

decúbito regular associada à hidratação da pele a cada mudança. Esses 

autores também recomendam o uso de ácidos graxos essenciais (AGE) sobre 

a pele íntegra, uso de colchão pneumático e de curativo hidrocolóide fino ou 

dispositivo aliviadores de pressão em áreas de proeminências ósseas. O 

hidrogel é recomendado para LP a partir do estágio II, caso haja necrose. Para 

lesões que apresentem quantidade moderada de exsudato sem infecção, 

preconiza-se o uso de alginato de cálcio, hidrocoloide fino ou hidropolímero. 

Para lesões que apresentem grande quantidade de exsudato sem infecção, os 

autores recomendam o uso de alginato de cálcio com cobertura ou 

hidropolímero. Nos casos de lesões infectadas, preconiza-se o uso de carvão 

ativado com cobertura ou alginato de cálcio com cobertura secundária. 
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As ações preventivas discutidas no curso fazem parte de um leque de 

PBE. Entre elas estão o uso de redutores de pressão e a rotina de 

reposicionamento no leito, que devem ser realizadas a cada duas horas, 

alternando-se a posição de decúbito dorsal para decúbito lateral direito e 

esquerdo, com uso de coxins, travesseiros, colchões e almofadas (de ar, água, 

alpiste, etc.), hidratação adequada da pele, dispositivos de barreira para pele, 

curativos de prevenção e controle de incontinências. Cuidados 

complementares devem ser providenciados junto a outros profissionais da 

equipe, como suporte nutricional adequado, fisioterapia, apoio social, 

psicológico e espiritual, dentre outros (GEOVANINI, 2017; WOCN, 2017; 

DEALEY, 2015; CLARKE et al., 2015). 

Lise e Silva (2017) relatam que algumas medidas de baixa tecnologia 

podem ser utilizadas tanto em ambientes hospitalares quanto domiciliares. Por 

exemplo, manter a integridade da pele, deixando-a limpa, sem umidade e 

hidratada com óleos naturais e utilizando fraldas absorventes – trocando-as 

sempre que necessário, não sendo indicado o uso de calças plásticas, pois são 

favoráveis à umidade, ainda que os lençóis estejam secos.  

Irion (2016) salienta que a limpeza da pele deve ser realizada por 

ocasião das eliminações e a intervalos regulares. Água quente e sabonete 

comum não devem ser utilizados. Outra medida como controle do excesso de 

pressão sobre as proeminências ósseas pode ser realizada, protegendo-as 

com travesseiros e almofadas de espuma ou colchões de espuma, ar estático, 

ar dinâmico, gel e água, pois redistribuem o peso e reduzem a pressão. 

Outra recomendação para prevenção de LP é a utilização de 

equipamentos redutores de pressão, que incluem: almofadas com alternância 

de pressão, leitos específicos, colchonetes com estrutura piramidal, substitutos 

de colchões e colchonetes especiais. Esses leitos são sistemas integrados que 

incluem uma armação e quaisquer equipamentos de controle para a superfície 

de apoio. Eles podem ser classificados como leitos de ar fluidificado ou leitos 

com baixa perda de ar com características adicionais. Já os colchonetes são 

fixados sobre um colchão padrão. Estes incluem ar, espuma, gel ou água 

(IRION, 2016).  

É contraindicado o uso de almofadas que apresentam orifício central, 

pois contribuem para o aumento da pressão glútea com consequente hipóxia 
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tecidual, o que facilita a formação de LP nessa região (MOURA; SILVA; 

GODOY, 2015). 

Alerta-se para o uso inadequado de luvas de água para proteção dos 

calcâneos, sendo recomendada a elevação dos pés com travesseiros, coxins 

ou espumas inteiras, de 10 cm de altura, na região da panturrilha, deixando os 

calcâneos livres. Os lençóis também devem estar esticados na cama, para 

evitar dobraduras que gerem pontos de pressão e favoreçam a formação e 

desenvolvimento de LP. A massagem ou a esfregadura nas áreas de 

proeminências ósseas também não é uma prática recomendada, pois, se a 

pele estiver muito seca ou muito úmida, corre-se o risco de ruptura (DEALEY, 

2015; HESS, 2014; EPUAP, 2016). 

Dealey (2015), Clarke et al. (2015) e o EPUAP (2016) recomendam o 

reposicionamento e a mudança de decúbito, no mínimo, a cada duas horas, em 

indivíduos acamados. Já para os que permanecem sentados por períodos 

longos, como os dependentes de cadeira de rodas, o reposicionamento deve 

ser realizado a cada hora e com a proteção feita com almofadas de gel ou ar, 

sem orifício central.  

Irion (2014) e Dealey (2015) salientam que, para indivíduos com risco 

elevado, especialmente aqueles que estão edemaciados e desnutridos, duas 

horas pode ser um período muito longo. Quando é utilizado o decúbito lateral 

no leito, travesseiros ou coxins devem ser utilizados para evitar posicionar o 

paciente diretamente sobre o trocânter maior. Melhor do que posicioná-lo 

diretamente em decúbito lateral, um giro de 30° a partir da posição supina pode 

aliviar a pressão, sem colocá-lo diretamente sobre o trocânter maior. 

A instabilidade hemodinâmica pode ocorrer quando realizado o 

reposicionamento do paciente, principalmente naqueles em estados críticos, 

fato que provoca como consequência a manutenção dos pacientes por um 

longo período de tempo. A mudança de decúbito pode desencadear a resposta 

corporal autônoma promovendo a constrição muscular como resposta às 

mudanças corporais que ocorrem nesse momento, ou seja, a movimentação do 

paciente requer adequação das manobras para evitar essa instabilidade 

hemodinâmica (VOLLMAN, 2014). 

Como sugestão, Grap et al. (2015) salientam que a posição supina é 

comumente utilizada para pacientes com hipotensão ou para aqueles com 
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insuficiência cardíaca, embora outros estudos analisados pelo autor não 

apresentem associação significativa entre a mudança de decúbito e a 

instabilidade hemodinâmica dos pacientes. 

Para pacientes acamados, algumas medidas podem ajudar a prevenir a 

LP ao se realizar a mudança de posição, como usar um forro de cama para 

movimentar a pessoa em vez de puxar ou arrastar, pois assim evita-se a 

fricção. Além disso, ainda pode-se verificar a cabeceira da cama, para que o 

paciente não fique muito tempo na posição elevada (30º) e, assim, seja 

reduzida a pressão na região sacral, o que também favorece o 

desenvolvimento dessas lesões (THIESEN; ZUBEN, 2014). 

Sharp et al. (2016) investigaram a prática de 444 enfermeiros de um 

serviço na Austrália quanto ao uso de medidas de prevenção e de tratamento 

de LPs. Para a prevenção, o reposicionamento foi a medida mais citada por 

89% dos enfermeiros. Porém, medidas não recomendadas, como o uso de 

luvas d’água sob os calcâneos, eram utilizadas por 55% dos participantes. 

Somente 30% dos enfermeiros documentavam no prontuário o cuidado 

prestado. 

Já um estudo realizado em um hospital geral de Ribeirão Preto/SP, com 

33 enfermeiros, identificou que 20 enfermeiros (80%) sempre utilizavam 

produtos para hidratação, 18 (35%) sempre utilizavam produtos para proteção 

contra umidade em pacientes incontinentes e 14 (56%) referiram que sempre 

faziam avaliação nutricional. A realização de massagem nas regiões de 

proeminências ósseas, medida essa contraindicada, foi citada por três (12%) 

enfermeiros como uma prática frequente; e como uma prática esporádica por 

nove (38%) deles. Quanto ao uso de superfícies de suporte e alívio da carga 

mecânica, observou-se que 16 (64%) enfermeiros sempre realizavam mudança 

de decúbito; e 09 (36%) o faziam somente, às vezes (RANGEL; CALIRI, 2016). 

Ainda referente ao estudo citado acima, 15 (63%) enfermeiros sempre 

utilizavam colchões redutores de pressão, e 09 (37%) os usavam somente às 

vezes; 18 (72%), às vezes, utilizavam almofadas para pacientes que ficam 

sentados em cadeira, e 07 (28%) as utilizavam sempre. No que diz respeito às 

medidas de prevenção de LP relacionadas à educação para prevenção, 

observou-se que 15 (60%) referiram sempre ter conhecimento do número de 

ocorrências de LP, e 09 (36%) declararam, às vezes, possuir esse 
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conhecimento; 17 (68%) referiram que sempre utilizavam protocolos para 

prevenção de LP, e 06 (24%) que o fazia às vezes (RANGEL; CALIRI, 2016). 

As inspeções da pele do paciente no momento da admissão na unidade 

e pelo menos uma vez ao dia possibilitam ao enfermeiro ficar atento às 

condições da superfície corporal. Desse modo, ele pode identificar 

precocemente fatores de risco para LP, assim como planejar ações de caráter 

preventivo, a fim de melhorar a qualidade da assistência de enfermagem 

prestada (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2017; DEALEY, 2015; WOCN, 

2017; CLARKE et al., 2015). 

Para avaliar uma LP, é preciso incluir uma entrevista que focalize os 

fatores causais, predisponentes ou de risco, subjacentes e cofatores. Faz-se 

necessário também um exame físico detalhado que inclua o exame geral das 

condições clínicas do paciente e especialmente da pele. E, na presença de 

ferida, é importante avaliar profundidade ou gravidade, presença de eritema, 

diminuição de toda a parte mais espessa da pele, necrose de tecido, além de 

comprometimento muscular e de tecido ósseo (SILVA; FIGUEIREDO; 

MEIRELES, 2017; DEALEY, 2015; WOCN, 2017; CLARKE et al., 2015). 

Logo após a avaliação da pele, é necessário que o enfermeiro registre 

essas informações. Na análise dos registros dos enfermeiros, alguns 

indicadores foram identificados, tais como: a descrição da lesão no dia do 

surgimento; a descrição inicial da lesão em estágio I (hiperemia não 

branqueável); e a descrição de medidas terapêuticas e preventivas, dentre 

outras.  

Um estudo realizado para comparar a frequência de intervenções de 

enfermagem e a evolução do paciente, antes e depois de um programa de 

educação continuada para profissionais que atuavam cuidando de pacientes 

críticos, identificou melhora significativa (p˂0,001) na implementação e 

documentação das intervenções de enfermagem e o grupo pós-intervenção 

apresentou diminuição das complicações clínicas (CLARKE; ABBENBROEK; 

HARDY, 2015). 

A ausência de documentação de informações sobre o paciente torna o 

cuidado fragmentado e inconsistente. O cuidado de enfermagem é 

caracterizado pela continuidade na transmissão de informações, principalmente 
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no registro escrito ou eletrônico para o gerenciamento do cuidado (SHARP et 

al., 2016).  

Na ausência dessas informações, a mensuração da qualidade da 

assistência fica prejudicada pela falta de documentação no prontuário sobre os 

indicadores da assistência. Tal fato prejudica a monitorização, a avaliação e a 

melhoria do cuidado nas instituições de saúde (HALL, 2014). Oguisso (2013) 

ainda ressalta que o registro e anotações de enfermagem devem ser realizados 

de forma correta e completa, imediatamente após a realização das 

intervenções, como parte do cuidado prestado pelo enfermeiro. 
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5.0 CONCLUSÃO 

 

 

A partir deste estudo, buscou-se identificar quais os conhecimentos de 

enfermagem relacionado com prevenção de LPs em um Hospital Universitário 

do Nordeste do Brasil. Buscou-se inicialmente investigar o nível de 

conhecimento dos enfermeiros sobre as lesões e quais estratégias são 

utilizadas em pacientes internados. Como resultado, apesar dos enfermeiros 

considerarem seu conhecimento suficiente acerca da prevenção e cuidados 

com a LP, ainda se sentem inseguros para esta prática. 

Para um cuidado adequado das LPs, o conhecimento é necessário em 

todas as fases do processo, que vai desde a prevenção, passa pela avaliação 

e registro da lesão já instalada e tratamento. Embora os profissionais neste 

estudo possuam conhecimento sobre os fatores de risco para o 

desenvolvimento das LPs, no tocante à avaliação da LP já instalada, possuem  

dificuldades em fazer uma avaliação precisa da lesão. A maior dúvida dos 

enfermeiros foi na avaliação da pele voltada para a prevenção da LP, isso 

dificulta a escolha da melhor estratégia preventiva. 

Quanto ao conhecimento sobre a prevenção, a maioria dos enfermeiros 

apresenta insegurança na indicação das coberturas, talvez pela falta de 

conhecimento ou de capacitação prévia sobre os materiais disponíveis, 

ausência de um guia/padronização das ações. 

Sugere-se a partir deste estudo a construção de um guia de cuidados 

preventivos relacionados com LP, construído baseando-se no conhecimento 

dos enfermeiros sobre o assunto e da literatura científica atual, reforçando o 

compromisso com a sua aplicabilidade no ambiente de trabalho mudando uma 

prática assistencial. 

A contribuição deste estudo consistiu no fato dos enfermeiros 

pesquisados terem identificado o problema no seu cotidiano e se encontram 

sensibilizados para buscar o conhecimento. Como limitação deste estudo, pode 

ser citada a perda de amostra, pois nem todos os enfermeiros participaram, 

devido a estarem realizando procedimentos no momento das coletas. 
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APÊNDICE A 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS I 

1. Data da Coleta: 




2. Local 
2.1 ECI 1º Andar   2.2ECI 2º Andar   2.3ECI 3º Andar   2.4ECI 4º Andar       

2.5 ECI 5º Andar   2.6UTI Geral        2.7Centro Cirúrgico   2.8 Outro:  

3.  Turno de Trabalho 3.1 Matutino         3.2 Vespertino          3.3 Noturno 

4. Já participou ou participa da comissão de curativos? 
4.1 SIM       4.2 NÃO 

Caracterização da Equipe de Enfermagem 

5. Gênero:  5.1 Masculino       5.2 Feminino 

6. Idade:  
 

7. Tempo de formação no 
cargo ocupado (em meses):  




8. Tempo de serviço no setor (em meses): 
 

Dados Educacionais 

9. Grau de Escolaridade: 
9.1Curso Nível Técnico 
9.2Graduação em enfermagem em andamento 
9.3Graduação completa em enfermagem 
9.4Pós-graduação latu sensu em andamento 
9.5Pós-graduação latu sensu 
9.6Pós-graduação Stricto Sensu em andamento 
(Mestrado) 
9.7Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado) 
9.8Pós-graduação Stricto Sensu em andamento 
(Doutorado) 
9.9Pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado) 

10. Cursos de capacitação em enfermagem 
dermatológica ou afins (Completo): 
10.1Cursos de curta duração (até 20h) 
10.2Aperfeiçoamento (maior que 60h) 
10.3Pós-graduação latu sensu 
10.4Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado) 
10.5Pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado) 
 
 

11. Cargo:   11.1Técnico em Enfermagem      Assistencial   SIM     NÃO 
11.2 Enfermeiro                            Assistencial   SIM     NÃO 

CONHECIMENTOS RELACIONADOS AO CUIDADO COM A PELE   

Dados gerais 

12. Questões 
13. 

Verdadeiro 
14. 

Falso 
15. Não me sinto 
apto a responder 

1 
Em relação ao Estadiamento das Lesões por pressão é correto 
afirmar que elas podem ser classificadas como: Grau 1, Grau 2, Grau 
3, Grau 4 e não classificáveis. 

   

2 

Uma das medidas preventivas para a Lesão por Pressão (LP), quando 
não se há disponíveis outras coberturas é utilizar luvas de látex com 
água destilada e deixar sobre a região calcânea. Deve-se trocar a 
luva com água a cada 24h. 

   

3 

Hiperemia não branqueável é uma mancha avermelhada na pele, 
geralmente acometido por uma proeminência óssea, por um tempo 
prolongado em uma posição. Geralmente retorna a cor natural da 
pele ao mudar de posição.  

   

4 

A LP é uma lesão causada por uma força entre uma superfície rígida 
e uma proeminência óssea. Pacientes acamados e idosos são mais 
susceptíveis. Pode estar relacionado ao uso de dispositivos médicos 
e hospitalares, sondas, cateteres e etc.. 

   

5 
O ideal, em regiões de proeminências ósseas, é utilizar coxins de 
espumas em formato de anéis (aliviadores de pressão). 
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6 
Filmes de poliuretano são ideais para se utilizar quando não se tem 
sinais de LP, porém, se tem risco em desenvolvê-la. 

   

7 
A hiperemia não branqueável é considerada LP estágio I. 
 

   

8 
A maceração da pele não necessariamente pode levar ao 
desenvolvimento de uma LP. 

   

9 

No idoso, apesar da perda de elasticidade tissular, o organismo 
através de um mecanismo compensatório estimula a produção de 
colágeno que por sua vez promove uma proteção natural da pele, 
protegendo-o de tais lesões. 

   

10 
Qualquer tipo de hiperemia é considerada LP estágio I. 
 

   

11 

O cenário típico para o surgimento das lesões por pressão é a 
Unidade de Terapia Intensiva, neste setor geralmente os pacientes 
estão acamados, sedados, com mobilidade física prejudicada. Assim, 
todos os setores que admitem pacientes com escore menor que 16 
na escala de Braden apresentam risco em desenvolvê-las.  

   

12 
Força de fricção e cisalhamento é caracterizada pelo atrito do 
paciente em superfície rígida. Somente acomete pacientes agitados. 

   

13 

Em relação às ações preventivas é recomendado massagear as 
regiões de proeminências ósseas com hidratantes ou Ácidos Graxos 
Essenciais (AGE). Principalmente em áreas hiperemiadas. 
 

   

14 

Algumas patologias não permitem que o paciente seja mudado de 
decúbito por tanto, neste caso, a enfermagem precisa está 
preparada para tratar da LP que irá ser instalada, uma vez que,  não 
há como evita-las. 

   

15 

O colchão piramidal é um tipo de colchão mais utilizado na 
prevenção de LP, por ser mais barato. Este só se torna eficaz se 
calculado a densidade correta do colchão para o peso do paciente. 
 

   

 

Medidas realizadas pela equipe de enfermagem no setor 

 

20.É utilizada alguma escala de predição de risco aplicada ao 
paciente? 

20.1SIM  , especificar: 

20.2NÃO    

21.São traçados diagnósticos de enfermagem ao paciente em risco de 
desenvolver LP? (Pelo profissional enfermeiro) 

21.1SIM   21.2NÃO   

21.3 Não me sinto apto a responder 

22.São utilizados protocolos de prevenção de LP no seu setor, para 
nortear o cuidado preventivo? 

22.1SIM   22.2NÃO    

22.3 Não me sinto apto a responder

23.São realizados medidas de prevenção para o surgimento de LP 
aplicadas ao paciente? 

23.1SIM  23.2 NÃO    

23.3 Não me sinto apto a responder

24.SE SIM, quais os tipos de medidas preventivas utilizadas no seu setor (S = SIM; N= Não): 

24.1Prescrição de enfermagem com medidas preventivas;       24.2Aplicação de placa de hidrocolóide; 

24.3Avaliação por meio de Escalas de predição de risco ao paciente; 24.4Aplicação de filme de poliuretano; 

24.5Utilização de colchão piramidal/poliuretano ou colhão de ar; 24.6Solicitação suporte nutricional;  

24.7Solicitação suporte da fisioterapia;    24.8Aplicação luvas cheias com água em região calcânea; 

24.8Mudança de decúbito 2/2h;                24.9Aplicação de hidratantes e/ ou AGE na pele;  

24.10Relógios gráficos a beira do leito para sinalizar a realização de mudança de decúbito; 

24.11Inspeção diária da pele bem como registros no prontuário de dados referentes a mesma; 
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EMPRESA BRASILEIRA DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES GERÊNCIA DE 

ENSINO E PESQUISA 

 
 

 

SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA 

 
 

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa 

intitulada ANÁLISE INSTITUCIONAL DAS PRÁTICAS DO ENFERMEIRO NA 

PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO a ser realizada no Hospital 

Universitário Onofre Lopes - HUOL, pelo(s) pesquisador(es) Belarmino 

Santos de Sousa Júnior sob orientação do(a) Prof.ª Dra Cecília 

Nogueira Valença, que utilizará a seguinte metodologia: estudo baseado 

em uma abordagem descritiva e quantitativa, utilizando como método 

transversal e objetivos principais de Analisar as práticas do enfermeiro 

relacionadas à prevenção de lesão por pressão em um Hospital 

Universitário do município de Natal/RN., necessitando portanto, ter 

acesso aos dados a serem colhidos dos profissionais de enfermagem 

nos setores: UTI, e nas Unidades de Internamento (1º ao 5º ECI), 

através de um formulário de respostas aos profissionais Enfermeiros. Ao 

mesmo tempo, pedimos autorização para que o nome deste Hospital 

possa constar no relatório final, bem como, em futuras publicações na 

forma de artigo científico. 

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em 

absoluto sigilo, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS/MS) 466/12, que trata da Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados tão 

somente para realização deste estudo. 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta 

Diretoria, agradecemos antecipadamente a atenção, ficando à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 
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Natal, 08 de Março de 2018 

 
 

 

 Prof.ª Dra Cecília Nogueira Valença 

 
(  )  Concordamos  com  a solicitação (  )  Não  concordamos  com  a  

solicitação 

 
 
 
 

 

Prof.  Dr. Irami  Araújo Filho 

Gerente  de  Ensino  e  Pesquisa-HUOL/EBSERH 

 

Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa - Prédio Administrativo - 3º andar CEP 59.012-300 Natal/RN 

- Fone: (84) 3342-5027 - E-mail: gep_huol@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gep_huol@outlook.com
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCLE 

  
 
Esclarecimentos 

 

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: ANÁLISE 

INSTITUCIONAL DAS PRÁTICAS DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE 

LESÃO POR PRESSÃO, que tem como pesquisador responsável  Prof.ª 

Dra. Cecilia Nogueira Valença. 

 Esta pesquisa pretende Analisar as práticas do enfermeiro 

relacionadas à prevenção de lesão por pressão em um Hospital 

Universitário do município de Natal/RN.  

 O motivo que nos leva a fazer este estudo parte da necessidade da 

enfermagem em identificar as práticas gerenciais, educativas e assistenciais 

dos profissionais enfermeiros frente á pacientes hospitalizados com risco de 

desenvolver LP, no intuito de direcionar ações preventivas para essa clientela.  

A sua participação consistirá em responder perguntas de um formulário 

aplicado pesquisador do projeto, contendo seis itens sobre dados da atividade 

laboral, quinze questões de verdadeiro ou falso e doze relacionados à prática 

clínica, além do segundo instrumento contendo treze questões relacionadas as 

práticas gerenciais e educativas. O tempo de duração do questionário é de 

aproximadamente trinta minutos. 

 A pesquisa apresenta riscos mínimos de natureza emocional, de modo 

que se houver algum tipo de constrangimento durante a entrevista uma equipe 

de psicólogos estarão aptos para atendê-los de forma gratuita.  O benefício 

relacionado à sua participação contribuirá para desenvolvimento do 

conhecimento científico para a área de enfermagem, além de prover medidas 

de educação permanente capazes de gerar mudança nas atividades de saúde, 

amenizando assim possíveis danos à sociedade. 

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para Prof.ª Dra. Cecilia Nogueira Valença, Telefone (84) 998398683, 

e-mail: cecilia_valenca@yahoo.com.br 
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 Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo 

para você. 

 Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações 

por você prestadas, ou seja, os dados que você irá nos fornecer serão 

confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado 

que possa lhe identificar. Qualquer dado que possa identificá-lo será 

omitido na divulgação dos resultados da pesquisa, e o material será 

armazenado em local seguro. 

 A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você 

poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre 

a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados 

neste Termo. 

 Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável 

por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

 Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa 

pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para 

você. 

 Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, endereço: Av. 

Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° 

Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-

mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

 Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você 

e a outra com o pesquisador responsável Prof.ª Dra. Cecilia Nogueira 

Valença  

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o 

modo como os dados  serão coletados nessa pesquisa, além de 

conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e 

ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa ANÁLISE INSTITUCIONAL DAS PRÁTICAS DO ENFERMEIRO NA 

PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO e autorizo a divulgação das 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde  que  nenhum dado  possa  me identificar. 

 

Natal, ________/________/________ 

 
 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 Como pesquisador responsável pelo estudo ANÁLISE 

INSTITUCIONAL DAS PRÁTICAS DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE 

LESÃO POR PRESSÃO, declaro que assumo a inteira responsabilidade 

de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

 Declaro ainda estar ciente que na inobservância do 

compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e diretrizes 

propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _____/_____/_____ 

 
 
 

Prof.ª Dra. Cecilia Nogueira Valença 
 
 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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ANEXO A – ANUÊNCIA 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL 
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ANEXO C  – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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