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RESUMO 

 

TONOLE, Renato. Elaboração e validação de instrumento para avaliação dos 

recursos humanos e materiais na perspectiva da prevenção de lesão por pressão: 

estudo metodológico. Orientadora: Euzeli da Silva Brandão. 93 f. 2019. Dissertação 

(Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial) – Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

A lesão por pressão é caracterizada por um dano localizado na pele e/ou nos tecidos moles 

subjacentes geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionado a um dispositivo 

médico. Apesar da disponibilidade na literatura de escalas de avaliação de risco do cliente, 

as condições do cenário em que o cliente está inserido não são avaliadas, em termos de 

recursos humanos e materiais. Objetivos: Identificar os recursos humanos e materiais 

imprescindíveis para a prevenção de lesão por pressão; elaborar e validar um instrumento 

para avaliação dos recursos humanos e materiais na perspectiva da prevenção de lesão 

por pressão. Metodologia: Trata-se de um estudo metodológico, de abordagem 

qualitativa e medidas quantitativas. O percurso metodológico foi dividido em três fases. 

Na primeira fase foi realizada uma revisão integrativa de literatura, e após aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados dois artigos, uma Resolução do 

Conselho Federal de Enfermagem nº 543/2017, um Protocolo prevenção de úlcera por 

pressão do Ministério da Saúde/2013, além de um nota Técnica da Anvisa  nº3/2017 e um 

Guideline Prevent and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide/2014, que 

serviram como base para a segunda fase, elaboração do instrumento. A terceira fase foi a 

validação do instrumento por enfermeiros especialistas, mediante a técnica Delphi, no 

caso deste estudo, enfermeiros titulados pela Associação Brasileira de Enfermagem em 

Dermatologia (SOBENDE). Além da análise qualitativa, preconizada pela Técnica 

Delphi, optou-se por realizar também a análise quantitativa, utilizando Índice de Validade 

de Conteúdo com uma taxa não inferior a 0,70 e o coeficiente de concordância (AC1) de 

Gwet. Resultados: Foi evidenciado uma baixa taxa de concordância entre os especialistas 

advindas da primeira rodada pela técnica Delphi, foram necessárias duas rodadas de 

perguntas e respostas para que todos os itens do protocolo atingissem Índice de Validade 

de Conteúdo (IVC) superior a 0,70. Na primeira fase o IVC relacionado aos recursos 

humanos e materiais no cuidado intermediário foi de 0,77, no limiar do IVC considerado 

satisfatório e na segunda fase esse valor foi de 0,82. Concomitante, no cuidado de alta 

dependência o IVC foi de 0,73 na primeira fase e 0,81 na segunda fase. Além do IVC, foi 

utilizado o índice de concordância de Gwet (AC1) que considera mais de uma categoria 

pertinente a escala de Likert modificada, considerada como uma extensão otimizada do 

coeficiente Kappa. Percebeu-se que o AC1 conseguiu obter valores diferenciados da fase 

I para a fase II e consequentemente migrações na classificação Landis e Koch.  As 

alterações sugeridas pelos especialistas na primeira e segunda fase trouxeram pouca 

modificação do instrumento em relação a versão inicial, o qual sua versão final totalizou 

32 itens, 24 direcionados para os recursos humanos e 8 para os recursos materiais. 

Conclusão: O instrumento elaborado e validado, como produto da dissertação, 

contribuirá para a prática dos enfermeiros, permitindo um diagnóstico situacional das 

unidades de internação em relação aos recursos humanos e materiais na perspectiva da 

prevenção de lesão por pressão.  
 

Descritores: Lesão por Pressão. Recursos Humanos de Enfermagem. Recursos Materiais 

em Saúde. Estudos de Validação. Gerência de Recursos Humanos em Hospitais. 

Enfermagem. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

TONOLE, Renato. Elaboration and validation of an instrument for the evaluation of 

human and material resources from the perspective of pressure injury prevention: 
a methodological study. Advisor: Euzeli da Silva Brandão. 93 f. 2019. Dissertation 

(Professional Master's Degree in Nursing Care) - Aurora de Afonso Costa Nursing 

School, Fluminense Federal University, Niterói, 2019. 

 

The pressure lesion is characterized by a localized damage to the skin and / or soft tissues 

underlying generally a prominent bony or related to a medical device. Despite the 

availability in the literature of customer risk assessment scales, the conditions of the 

scenario in which the client is inserted are not evaluated in terms of human and material 

resources. Objectives: To identify the human resources and materials essential for the 

prevention of pressure injuries; develop and validate an instrument for the evaluation of 

human and material resources from the perspective of pressure injury prevention. 

Methodology: This is a methodological study, with a qualitative approach and 

quantitative measures. The methodological course was divided into three phases. In the 

first phase, an integrative review of the literature was performed, and after applying the 

inclusion and exclusion criteria, two articles were selected, a Resolution of the Federal 

Nursing Council No. 543/2017, a Protocol for the Prevention of Pressure Ulcer of the 

Ministry of Health / 2013, in addition to an Anvisa Technical Note nº3 / 2017 and a 

Guideline Prevent and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide / 2014, 

which served as the basis for the second phase, instrument elaboration. The third phase 

was the validation of the instrument by specialist nurses, using the Delphi technique, in 

the case of this study, nurses graduated by the Brazilian Association of Nursing in 

Dermatology (SOBENDE). In addition to the qualitative analysis, recommended by the 

Delphi Technique, we also performed the quantitative analysis, using Content Validity 

Index with a rate of not less than 0.70 and the coefficient of agreement (AC1) of Gwet. 

Results: It was evidenced a low agreement rate among the experts from the first round by 

the Delphi technique, two rounds of questions and answers were necessary so that all the 

items of the protocol reached Content Validity Index (CVI) of more than 0.70. In the first 

phase, the IVC related to human and material resources in intermediate care was 0.77, at 

the IVC threshold considered satisfactory and in the second phase this value was 0.82. 

Concomitant, in the high-dependency care IVC was 0.73 in the first phase and 0.81 in the 

second phase. In addition to IVC, the Gwet concordance index (AC1) was used, which 

considers the modified Likert scale, considered as an optimized extension of the Kappa 

coefficient, to be more than one relevant category. It was found that AC1 was able to 

obtain differentiated values from phase I to phase II and consequently migrations in the 

Landis and Koch classification. The changes suggested by the experts in the first and 

second phases brought little modification of the instrument in relation to the initial 

version, whose final version totaled 32 items, 24 for human resources and 8 for material 

resources. Conclusion: The instrument developed and validated, as a product of the 

dissertation, will contribute to the practice of nurses, allowing a situational diagnosis of 

hospitalization units in relation to human and material resources from the perspective of 

prevention of pressure injury.  

 

Descriptors: Pressure Ulcer. Nursing Staff. Material Resources in Health. Validation 

Studies. Personnel Administration Hospital. Nursing. 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

TONOLE, Renato. Elaboración y validación de instrumento para evaluación de los 

recursos humanos y materiales en la perspectiva de la prevención de lesión por 

presión: estudio metodológico. Orientación: Euzeli da Silva Brandão. 93 f. 2019. 

Disertación (Maestría Profesional en Enfermería Asistencial) - Escuela de Enfermería 

Aurora de Afonso Costa, Universidad Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

La lesión por presión se caracteriza por un daño localizado en la piel y / o en los tejidos 

blandos subyacentes generalmente sobre una prominencia ósea o relacionado con un 

dispositivo médico. A pesar de la disponibilidad en la literatura de escalas de evaluación 

de riesgos del cliente, las condiciones del escenario en que el cliente está insertado no son 

evaluadas, en términos de recursos humanos y materiales. Objetivos: Identificar los 

recursos humanos y materiales imprescindibles para la prevención de lesión por presión; 

elaborar y validar un instrumento para la evaluación de los recursos humanos y materiales 

en la perspectiva de la prevención de lesiones a presión. Metodología: Se trata de un 

estudio metodológico, de abordaje cualitativo y medidas cuantitativas. El recorrido 

metodológico se dividió en tres fases. En la primera fase se realizó una revisión 

integrativa de literatura, y tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, se 

seleccionaron dos artículos, una Resolución del Consejo Federal de Enfermería nº 

543/2017, un Protocolo de prevención de úlcera por presión del Ministerio de Salud / Y 

una nota técnica de la Anvisa nº3 / 2017 y una guía de prevención y prevención de la 

presión arterial: Quick Reference Guide / 2014, que sirvieron como base para la segunda 

fase, elaboración del instrumento. La tercera fase fue la validación del instrumento por 

enfermeros especialistas, mediante la técnica Delphi, en el caso de este estudio, 

enfermeros titulados por la Asociación Brasileña de Enfermería en Dermatología 

(SOBENDE). Además del análisis cualitativo, preconizado por la Técnica Delphi, se optó 

por realizar también el análisis cuantitativo, utilizando Índice de Validez de Contenido 

con una tasa no inferior a 0,70 y el coeficiente de concordancia (AC1) de Gwet. 

Resultados: Se evidenció una baja tasa de concordancia entre los expertos provenientes 

de la primera ronda por la técnica Delphi, fueron necesarias dos rondas de preguntas y 

respuestas para que todos los ítems del protocolo alcanzase Índice de Validez de 

Contenido (IVC) superior a 0,70. En la primera fase el IVC relacionado a los recursos 

humanos y materiales en el cuidado intermedio fue de 0,77, en el umbral del IVC 

considerado satisfactorio y en la segunda fase ese valor fue de 0,82. Concomitante, en el 

cuidado de alta dependencia el IVC fue de 0,73 en la primera fase y 0,81 en la segunda 

fase. Además del IVC, se utilizó el índice de concordancia de Gwet (AC1) que considera 

más de una categoría pertinente a la escala de Likert modificada, considerada como una 

extensión optimizada del coeficiente Kappa. Se percibió que el AC1 logró obtener valores 

diferenciados de la fase I para la fase II y consecuentemente migraciones en la 

clasificación Landis y Koch. Las alteraciones sugeridas por los expertos en la primera y 

segunda fase trajeron poca modificación del instrumento en relación con la versión inicial, 

el cual su versión final totalizó 32 ítems, 24 dirigidos a los recursos humanos y 8 para los 

recursos materiales. Conclusión: El instrumento elaborado y validado, como producto de 

la disertación, contribuirá a la práctica de los enfermeros, permitiendo un diagnóstico 

situacional de las unidades de internación en relación con los recursos humanos y 

materiales en la perspectiva de la prevención de lesión por presión.  

 

Descriptores: Úlcera por Presión. Personal de Enfermería. Recursos Materiales en Salud. 

Estudios de Validación. Administración de Personal em Hospitales. Enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

A lesão por pressão (LP) é caracterizada por um dano localizado na pele e/ou nos 

tecidos moles subjacentes geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionado a um 

dispositivo médico ou outro em contato com a pele. A LP pode apresentar-se como pele 

intacta ou úlcera aberta e pode ser dolorosa. Ocorre como resultado de pressão intensa 

e/ou prolongada em combinação com cisalhamento. A tolerância de tecido mole para 

pressão e cisalhamento também pode ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, co-

morbidades e condição do tecido mole1. 

O desenvolvimento dessas lesões normalmente é rápido e agrega complicações 

secundárias, ocasionando dor, prolongando tempo de internação e desconforto para o 

cliente e família2.  Dentre os fatores de risco causadores de lesões por pressão, destacam-

se a redução da mobilidade, perda de sensibilidade, perda da função motora, incontinência 

urinária ou fecal, deficiências nutricionais, anemias, índice de massa corporal muito 

baixo, doenças circulatórias, doença arterial periférica, tabagismo ou uso de 

medicamentos com drogas vasoativas, corticosteroides entre outros3. 

Apesar das descobertas científicas nos últimos anos, com aperfeiçoamento das 

técnicas de cuidado em saúde, e recursos tecnológicos, os números de casos de LP ainda 

permanecem altos. Estimativa atual, demostra que somente nos Estados Unidos, de 1 a 3 

milhões de pessoas são expostas ao comprometimento da pele, mais de 2,5 milhões de 

LP são tratadas em clientes que desenvolvem doenças agudas e 60 mil pessoas morrem 

por ano de complicações por LP3. 

Nos hospitais brasileiros, acomete principalmente pessoas hospitalizadas em 

unidades críticas e com doença de base grave, variando de 23,1% a 59,5% 4. Porém, afeta 

também pessoas hospitalizadas em unidades clínicas, cirúrgicas ou de cuidados 

paliativos, tanto de curta quanto de longa permanência3.Um levantamento durante um 

estudo prospectivo realizado em três unidades de terapia intensiva de um hospital escola 

no Estado de São Paulo revelou que a incidência de LP foi em torno de 31%.  Em outro 

estudo realizado em um hospital universitário de grande porte no interior de São Paulo, a 

incidência foi de 62,5%, entre 48 pacientes acompanhados por um período de 4 meses 5. 
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Assim, o comprometimento da integridade cutânea decorrentes da LP, tem sido 

uma preocupação evidenciada pelos órgãos responsáveis pelos serviços de saúde e 

profissionais especialistas, demostrando que se trata de um dos principais indicadores de 

qualidade no cuidado. Além disso, destacam-se os danos físicos, psicológicos e 

econômicos causados ao cliente e familiares3. 

Frente a esse panorama, o Ministério da Saúde (MS) desenvolveu no ano de 2013, 

o Programa de Segurança do Paciente, que possui seis metas, com foco em ações para 

prevenção de doenças de maior prevalência nas instituições em saúde, entre elas, as 

direcionadas para prevenção de LP 6,7.Neste sentido destaca-se que a aplicação de uma 

escala de avaliação de risco é considerada o primeiro passo com vistas a prevenção, e tem 

como objetivo detectar fatores de risco de forma personalizada2.Dependendo do risco 

apresentado pela pessoa, o desenvolvimento da LP pode ser adquirido em poucos dias 

após a internação. Em pessoas idosas, o desenvolvimento pode ocorrer nos primeiros 

cinco dias de internação com tempo médio de 12,4 dias3. 

No Brasil ainda não existem dados concretos sobre os gastos com materiais 

utilizados para tratamento deste tipo de lesão.  Segundo Andrade8, um estudo realizou 

levantamento diário dos gastos em 2014 e outro mensurou gasto anual em 2013 com o 

tratamento. O custo médio diário foi entre R$ 98,90 e R$ 180,00, porém de acordo com 

a degradação do tecido, os valores aumentavam gradativamente. O gasto mensal foi entre 

R$ 915,75 a R$ 36.629,95 e o valor anual ficava em torno de R$ 445.664,38. Nesses 

valores não estão incluídos os recursos humanos e físicos, e se caso fosse mensurado os 

valores seriam ainda mais exorbitantes8. 

Diante desse fato, observa-se a importância da obtenção de conhecimentos pelos 

profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, no sentido de implementar medidas 

profiláticas e eliminar fatores causadores da lesão3.Porém, apesar do crescente número de 

protocolos, manuais e orientações acerca da prevenção das lesões por pressão, observa-

se que este ainda se configura como um problema no cotidiano da prática hospitalar, 

considerando à precariedade estrutural existente nos serviços. Nesse sentido, destaca-se 

que diante da atual situação política presente em nosso país, observa-se a desconstrução 

de políticas públicas voltadas para excelência do cuidado nas unidades assistências de 

saúde. As práticas seguras de cuidado, regulamentadas por leis, resoluções e portarias 

muitas vezes, deixam de ser realizadas pela precarização estrutural dos serviços, 

ocasionada pelo déficit de recursos humanos, materiais, educacionais e financeiros. 
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Nesse sentido, ressalta-se que no cotidiano da prática, ao aplicar uma escala de 

avaliação e identificar clientes em risco, o enfermeiro necessita de recursos humanos e 

materiais auxiliares para implementação de medidas preventivas personalizadas. 

Assim, apesar da disponibilidade na literatura de escalas de avaliação de risco do 

cliente e aplicação das mesmas em muitos serviços, as condições do cenário em que o 

cliente está inserido não são avaliadas, em termos de recursos humanos e materiais. 

Diante dessa realidade, é comum a queixa dos enfermeiros e equipe em relação à ausência 

de uma estrutura adequada, para que as ações preventivas sejam realizadas de forma 

efetiva e individualizada, ou seja, de acordo com a necessidade de cada cliente8. 

Nessa perspectiva, considera-se necessário dispor de um instrumento para 

avaliação do cenário em que o cliente se encontra em termos de recursos humanos e 

materiais específicos para prevenção de LP. Acredita-se que dependendo das condições 

estruturais, especificamente em relação a esses recursos, o risco do cliente pode ser  

reduzido ou potencializado. 

 

1.2.  Objeto da pesquisa 

 

 Recursos humanos e materiais na perspectiva da prevenção de LP. 

 

1.3. Questão norteadora 

 

 Quais são os recursos humanos e materiais referidos na literatura que são    

imprescindíveis para a prevenção de lesão por pressão? 

 

1.4. Objetivos 

 

 Identificar os recursos humanos e materiais que são imprescindíveis para  

a prevenção de lesão por pressão.  

 Elaborar um instrumento de avaliação dos recursos humanos e materiais  

disponíveis nas unidades de internação para prevenção de lesão por 

pressão. 

 Validar o instrumento elaborado com auxílio dos peritos/juízes  

especialistas em enfermagem em dermatologia. 
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1.5 Justificativa e relevância 

 

A necessidade de uma prática pautada nas melhores evidências, com a tomada de 

decisão por meio do raciocínio clínico e científico tem exigido das entidades um 

compromisso continuo com a oferta de novas modalidades de avaliação dos recursos. 

Assim, considera-se primordial o investimento na produção técnico-científico com o 

intuito de melhorar as práticas baseadas em evidências. 

O estudo justifica-se tendo em vista a magnitude da problemática das LP nas 

unidades de internação hospitalar, uma das principais causas de evento adverso, 

acarretando danos físicos e psicológicos aos clientes e familiares, além do alto custo. Ao 

aplicar uma escala de avaliação de risco e identificar um cliente em risco, os profissionais 

de saúde necessitam de recursos humanos e materiais específicos e indispensáveis numa 

perspectiva preventiva.  

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), através do Núcleo de 

Segurança do Paciente busca prevenir, monitorar e reduzir a incidência de eventos 

adversos a um nível mínimo aceitável nas unidades hospitalares de saúde. Tais eventos 

causam danos ao paciente, familiares e a todo sistema de saúde devido as falhas de 

processos ou estruturas da assistência. Entre as estratégias de prevenção de eventos 

adversos, está a LP, sendo hoje a terceira principal causa de notificação nas unidades 

hospitalares. 

Segundo dados da National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)1, nos 

Estados Unidos, a prevalência de LP em hospitais é de 15% e a incidência é de 7%. Os 

gastos com o tratamento de cada LP, evidenciou valores em torno de 2.000 a 30.000 

dólares, gerando um custo anual aproximado de 8,5 bilhões de dólares. 

No Brasil, embora existam poucos trabalhos sobre incidência e prevalência dessas 

lesões, um estudo realizado em um hospital geral universitário evidenciou uma incidência 

de 39,81%2. Ainda nesse contexto, estudo exploratório, quantitativo, realizado no hospital 

universitário de São Paulo, obteve uma prevalência geral de 19,5% e 63,6% na Unidade 

de Terapia Intensiva, 15,6% na Clínica Cirúrgica, 13,9% na Clínica  Médica e 0% na 

Semi-intensiva3 

A finalidade do instrumento tem como proposta direcionar os enfermeiros no 

processo de controle administrativo preventivo, avaliando se as unidades de internação 

possuem recursos suficientes, disponíveis para o cuidado ao cliente diante da necessidade 

de programar e implementar ações de prevenção de LP.  
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Acredita-se que a disponibilização de um instrumento de avaliação dos recursos 

humanos e materiais nas unidades de internação auxiliará no diagnóstico situacional da 

unidade. Assim, a realização deste estudo poderá contribuir para a assistência, ensino e 

pesquisas das Instituições de Saúde e Ensino Superior (IES). 
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2 BASES CONCEITUAIS 

 

2.1 Lesões por pressão 

 

A NPUAP realizou uma conferência em Chicago, EUA, no mês de abril de 2016, 

contando com a participação de mais de 400 profissionais. Durante o evento, foi 

redefinido o termo úlcera por pressão por LP, fato justificado pela apresentação da lesão, 

que pode estar presente em pele intacta ou úlcera aberta1.  

O sistema de classificação das LP também sofreu alteração durante esta 

conferência, passando de categoria para estágio, seguindo as classificações: estágio 1:  

pele íntegra com eritema que não embranquece; estágio 2: perda da pele em sua espessura 

parcial com exposição da derme; estágio 3: perda da pele em sua espessura total; estágio 

4: perda da pele em sua espessura total e perda tissular; não classificável: perda da pele 

em sua espessura total e perda tissular não visível. Na classificação atual, foi acrescentada 

a LP relacionada a dispositivo médico: decorrentes do uso de dispositivos médicos 

aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos; e a LP em membranas da mucosa, quando 

dispositivos médicos são encontrados em mucosa ocasionando algum dano1. 

Apesar da possibilidade das LP se desenvolverem em qualquer parte do corpo, 

ressalta-se que as regiões mais afetadas são: sacra, trocantéricas, tuberosidade isquiática 

e calcâneos1. Dentre os fatores de riscos causadores de LP, temos os extrínsecos e 

intrínsecos2. Entre os extrínsecos, destacam-se os diretamente relacionados aos cuidados 

de enfermagem como: pressão, cisalhamento, fricção e umidade. Neste sentido ressalta-

se que o principal causador é a pressão.  

Estudos realizados com pessoas saudáveis mostram que a pressão capilar é de 

aproximadamente 32 mmHg, e das vênulas de 12 mmHg. A implicação patológica no 

tecido ocorre quando a intensidade da pressão exercida sobre proeminência óssea, seja de 

curta ou longa permanência, ocorra com pressão acima de 32 mmHg, impedindo a 

circulação, ocasionando edema e aumentado a pressão intersticial e consequentemente 

levando ao dano tecidual9. Segundo o MS, a redistribuição da pressão, principalmente em 

proeminências ósseas, devem ser uma das principais preocupações pelos profissionais na 

prevenção de LP7. 

O cisalhamento ocorre quando o paciente desliza sobre a cama e a parte óssea 

juntamente com tecido mole, movem-se em direções opostas, ocorrendo o rompimento 
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do tecido, destruição dos vasos sanguíneos e consequentemente uma possível necrose 

tecidual8,9. 

A fricção é caracterizada quando duas superfícies entram em contato 

simultaneamente, gerando atrito, ocorrendo a retirada da camada superficial da pele, 

resultando em abrasão ou queimadura, podendo formar lesões bolhosas. Essas lesões 

ocorrem principalmente durante mudança de decúbito ou troca da roupa de cama, quando 

ao invés do cliente ser levantado, ele é arrastado na cama, ocasionando atrito com o 

lençol, e consequentemente o rompimento da epiderme. A umidade, a sudorese excessiva 

e a incontinência vesical e/ou intestinal podem potencializar esse dano8,9. 

A umidade também é considerada um fator de risco agravante, logo que, a grande 

maioria dos clientes internados apresenta sudorese intensa, incontinência urinária e/ou 

fecal. O uso de fralda descartável pode potencializar o surgimento da maceração, devido 

à umidade ocasionada pela incontinência, deixando a pele frágil e exposta a agressões 

externas. O contato direto com urina e fezes, promove irritação e o rompimento da 

epiderme, deixando-a exposta a microrganismos e consequentemente a infecção8. 

Entre os fatores intrínsecos destacam-se a idade, a deficiência nutricional, o nível 

de consciência, a redução da mobilidade ou imobilidade, uso de medicamentos, doenças 

crônico-degenerativas e outros fatores9. 

A idade avançada interfere diretamente na fisiologia da pele, devido à redução de 

fibras de colágeno e elastina, diminuindo a elasticidade e o turgor da pele que fica mais 

exposta a agressões externas e consequentemente ao surgimento de LP9.   

O déficit de aporte calórico adequado é outro fator de risco, pois a ingestão 

nutricional reduzida de proteínas, sais minerais e vitaminas interferem diretamente na 

manutenção da saúde nos tecidos. Quando ocorre uma nutrição deficiente, a resposta 

imunológica fica prejudicada, ocasionando a longo prazo anemia e consequentemente a 

oxigenação reduzida nos tecidos. Fadiga, edema, redução da mobilidade e da síntese de 

colágeno podem estar diretamente relacionados à ingestão calórica inadequada8,9. 

As alterações do nível de consciência e da mobilidade, principalmente em clientes 

idosos com danos neurológicos podem potencializar a incidência de LP, devido à 

imobilidade ocasionada pela diminuição da consciência, pois os mesmos não são capazes 

de sentir desconforto ou incômodo, e assim permanecem na mesma posição por um longo 

período. As parestesias, ocasionadas tanto pela doença senil quanto oncológica, também 

interferem na capacidade do indivíduo em realizar a descompressão das áreas 

comprimidas, principalmente sobre proeminências ósseas.  Deste modo, avaliar o nível 
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de consciência do cliente hospitalizado e atentar para redução da mobilidade é um fator 

importante a ser considerado durante avaliação clínica realizada pelo enfermeiro no 

direcionamento das medidas de prevenção8,9. 

Assim, diminuição do nível de consciência durante a hospitalização do indivíduo 

deve ser investigada quanto ao uso de ansiolíticos, principalmente em idosos.  

Ansiolíticos, opiáceos e sedativos, induzem ao sono, diminuindo a mobilidade. Os 

analgésicos diminuem a resposta em áreas de sofrimento ocasionado pela pressão 

constante em regiões em atrito com proeminências ósseas. Os anti-inflamatórios não 

esteroides, os citotóxicos e imunossupressores, como corticosteroides, reduzem a resposta 

inflamatória do paciente, afetando a circulação de sangue adequada nos tecidos, 

principalmente periférico, favorecendo consequentemente o surgimento de LP9. 

Em relação as doenças crônico-degenerativas, como as de origem cardíaca, 

vascular, endócrina, autoimunes, oncológicas entre outras, podem potencializar o 

surgimento de LP, seja pela diminuição da mobilização no leito, percepção do 

desconforto causado pelo atrito ou circulação e oxigenação inadequada nos tecidos9.  

O conhecimento dos enfermeiros, sobre os principais fatores de risco, tanto 

intrínsecos quanto extrínsecos, fornece subsídios para planejamento de medidas que 

visem à prevenção e a redução do dano ao cliente e familiares. 

 

2.2 Segurança do paciente e lesões por pressão como evento adverso 

 

Nos dias atuais, a segurança do paciente é uma das principais discussões em 

unidades hospitalares, na perspectiva dos núcleos de segurança, visando direcionar os 

profissionais de saúde no intuito de evitar danos e diminuir os eventos adversos. O 

conceito de segurança reflete as melhores práticas utilizadas pelos profissionais de saúde 

com objetivo de reduzir os danos desnecessários durante a assistência à saúde10. 

O evento adverso é definido como lesão não intencional ou complicações que 

podem ocorrer durante o cuidado, podendo ocasionar invalidez, morte, aumentar o tempo 

de internação e os custos as unidades hospitalares, além dos danos psicológicos ao cliente 

e família11. 

Estudo Ibero-Americano de Eventos Adversos (IBEAS), realizado nos países da 

América Latina, pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e o Programa de 

Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde (OMS), observou um total de 

11.379 pacientes internados em cinco países, Argentina, Colômbia, Costa Rica, México 
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e Peru. Foi evidenciado que em cada 100 pessoas internadas, dez tinham sofrido algum 

dano durante a assistência à saúde. Os eventos adversos considerados evitáveis eram em 

torno de 60%. Estudos epidemiológicos demonstraram ocorrência de evento adverso em 

4 a 16% de pessoas hospitalizadas em países desenvolvidos11. 

No Brasil, os eventos adversos, também fazem parte da realidade. Estudo 

realizado no Estado do Rio de Janeiro, em três hospitais com 1.103 clientes adultos 

internados, 7,6% foram expostos a eventos adversos e destes, 66,7% poderiam ser 

evitáveis, dentre os eventos destacam-se: erro de medicação, infecções relacionadas à 

assistência à saúde e LP11. 

As subnotificações dessas lesões também é um importante fator a ser considerado 

e acompanhado de perto pelos gestores de saúde no intuito de sanar essa problemática. 

Programas educacionais, que capacitem os profissionais de saúde, é umas das estratégias 

de intervenção para que as notificações sejam documentadas corretamente. Estudo 

transversal, realizado em um hospital universitário de grande porte no Sul do Brasil, 

avaliou 188 pacientes com risco de LP, através da análise de prontuário. Destes, 19 

evoluíram com LP estágio 2, e apenas seis foram notificados pelo sistema de indicador 

qualidade assistencial12.  

Esse tema ganhou maior relevância a partir de 1999 pelos profissionais de saúde 

norte americanos com a publicação do relatório “Errar é Humano” (To Erris Human: 

Building a Safer Health System), estimando que 44.000 a 98.000 americanos podem ter 

sido expostos a erros durante o cuidado a saúde, e como consequência evoluindo para 

óbito, fato que despertou uma discussão em torno da segurança do paciente13. 

Diante desse fato, e com crescentes danos causados pela segurança inadequada, a 

Organização Mundial de Saúde, lançou em 2004 a World Alliance for Patient Safety 

(Aliança Mundial para a Segurança do Paciente), tendo como objetivo coordenar e 

disseminar melhorias com abrangência internacional em torno da segurança e despertar 

nos profissionais de saúde a importância do cuidado seguro e livre de danos11. 

Em 2005 a Aliança Mundial para Segurança do Paciente, identificou seis metas 

específicas com objetivo de melhorar a assistência no cuidado de acordo com áreas que 

ocasionam maior dano, e assim na tentativa de minimizar os eventos adversos nas 

unidades de saúde. Dentre elas: Identificar o cliente corretamente; Melhorar a efetividade 

da comunicação entre profissionais da assistência; Melhorar a segurança de medicações 

de alta vigilância; Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento 
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correto e cliente correto; Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados em saúde; 

Reduzir o risco de lesões ao cliente, decorrente de quedas13. 

No Brasil, o MS em parceria com OMS, lançou em abril de 2013, o PNSP, através 

da portaria nº 529, tendo como objetivo gerar diretrizes nas instituições de saúde em todo 

o território nacional, no auxílio a qualificação do cuidado em saúde por meio de Políticas 

públicas, na prevenção do dano à saúde 6. 
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3 GERENCIAMENTO DE RISCO NA PREVENÇÃO DE LESÃO 

POR PRESSÃO 

 

3.1 Avaliação estrutural de saúde 

 

A estrutura hospitalar é definida como uma série de atividades desenvolvidas por 

clientes e profissionais de saúde, e possui como características os recursos físicos, 

humanos, materiais e financeiros disponíveis para uma assistência segura e de melhor 

qualidade, incluindo capacitação dos profissionais e a organização dos serviços14. 

No que diz respeito à avaliação da estrutura das unidades hospitalares segundo 

Starfield (2004), possui como objetivo avaliar os recursos disponíveis para uma prestação 

de serviço adequada. Entre esses, estão análise de pessoal, treinamento e capacitação de 

todos os envolvidos na prestação do serviço, instalação e equipamentos, incluindo o 

prédio e as instalações físicas14. 

Nesse sentido, destaca-se que a qualidade da assistência geralmente é avaliada 

pela ótica da estrutura e do processo, fornecendo dados concretos e objetivos.  Sobre isso, 

Avedis Donabedian, médico radicado nos Estados Unidos, foi o pioneiro do setor saúde 

a publicar sobre qualidade em saúde. Segundo Donabedian, o objetivo da estrutura é 

descrever a característica das instalações, da equipe disponível, perfil dos profissionais 

empregados, preparação e experiência15.  

Especificamente sobre a estrutura física das unidades de internação, possui como 

finalidade propor condições que ofereça segurança aos clientes e aos profissionais de 

saúde. Entre os documentos que determina critérios de estrutura para os estabelecimentos 

de saúde, observa-se a Resolução - RDC nº 189, de 18 de julho de 2003, que dispõe sobre 

a regulamentação dos procedimentos de análise, avaliação e aprovação dos projetos 

físicos de estabelecimentos de saúde do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS). A aprovação dos projetos é de responsabilidade das vigilâncias sanitárias 

estaduais e municipais, previamente ao início da obra de acordo com as normas definidas 

pela resolução16,17.  

Em relação aos recursos humanos de enfermagem nas instituições hospitalares de 

saúde, representa mais da metade da força de trabalho hospitalar, tendo um papel de 

grande importância no processo de cuidar.  A qualificação e o número adequado de 

profissionais estão associados a uma assistência de qualidade, mensurada por indicadores.  
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Quando ocorre o sub-dimensionamento, os resultados dos cuidados podem sofrer danos, 

levando o cliente a evoluir com quadro de pneumonias, infecções e aumento do tempo de 

internação18.  

Sobre os recursos materiais, entende-se todo o produto de uso imediato ou 

armazenado por um período, excluindo desse grupo os equipamentos, mobiliários e 

veículos19. Envolvem utensílios utilizados na prestação do cuidado direto ao cliente, 

observando sempre a qualidade do produto fornecido pela instituição. A administração 

de recursos materiais nas instituições de saúde tem como objetivo prever e prover insumos 

no intuito de garantir o suprimento de todas as áreas de prestação do cuidado, de 

preferência com menor custo e que não haja interrupção no fornecimento acarretando 

prejuízo ao paciente e profissional19. Os recursos materiais são essenciais no processo 

assistencial, garantindo qualidade, continuidade e integralidade da assistência prestada19. 

Nesse sentido ressalta-se a importância do papel do enfermeiro no processo do cuidar, 

tendo como atividade a organização do trabalho e o cuidado ao cliente.  

Na tentativa de reduzir os riscos de exposição do cliente a LP, intervenções 

adequadas devem ser desenvolvidas, começando por mudanças nas estruturas 

hospitalares, no que tange aos recursos humanos e materiais adequados para uma 

assistência segura e voltada para prevenção. 

Diante do exposto, torna-se importante mencionar que apesar da avaliação da 

estrutura englobar a estrutura física, neste estudo será contemplada somente a avaliação 

dos recursos humanos e materiais disponíveis para uma assistência segura diante do 

cliente com risco de desenvolvimento de LP nas unidades de internação. 

 

3.2 Identificando indivíduos em risco 

 

A prevenção da LP começa a partir da identificação dos fatores de risco 

apresentados pelo cliente durante admissão na unidade de saúde. Essa avaliação permite 

que os enfermeiros reúnam informações e direcionem as intervenções a serem 

implementadas como medida preventiva20. 

Identificar possíveis clientes em risco de desenvolvimento de LP requer 

instrumentos confiáveis e validados, que além de identificar os fatores de risco determina 

medidas de prevenção e tratamento. Assim, escalas avaliativas e/ou preditivas foram 

criadas para facilitar essas condutas, dentre elas temos as Escalas de Norton (1961), 

Gosnell (1973), Waterlow (1974) e Braden (1987)20. 
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A Escala de Braden é a mais utilizada nas instituições de saúde e em clientes 

adultos. Com ela, os enfermeiros avaliam seis fatores específicos: nível sensório-

perceptivo, exposição da pele à umidade, nível de atividade, nível de mobilidade, 

avaliação nutricional e exposição à fricção e cisalhamento. Porém, apesar da utilização 

desse instrumento na prática diária, o mesmo apresenta limitações devido as 

peculiaridades dos clientes como quadro clínico, uso de drogas vasoativas, sedação e 

déficit nutricional8,20. 

 A partir da avaliação do risco apresentado, o enfermeiro direciona 

condutas preventivas personalizadas, além de adotar instrumentos que mais adequam a 

sua realidade ao perfil do cliente no contexto assistencial 20. 

Neste contexto, destaca-se que o cuidado integral deve ser um dos pilares na 

atuação do enfermeiro e equipe multiprofissional. Assim, torna-se necessário direcionar 

o plano de cuidado individualizado, de acordo com fatores de risco, fragilidade e 

vulnerabilidade, tendo como meta reduzir a incidência de LP e proporcionar segurança 

ao cliente nas unidades hospitalares. 

 

3.3 Recursos Humanos (dimensionamento) 

 

Apesar da crescente preocupação das equipes de saúde em promover uma 

assistência de qualidade e segura, com base nas práticas baseadas em evidências e 

implantação de protocolos direcionados para prevenção de LP, ainda, é possível observar 

muitas dificuldades nas instituições de saúde, em especial, a carência de recursos 

humanos.  

O adoecimento dos profissionais de enfermagem é um fator determinante nas 

unidades hospitalares de saúde, sendo os problemas osteomusculares e transtornos 

mentais os de maior prevalência, principalmente pela sobrecarga de trabalho que esses 

profissionais são expostos diariamente, ocasionados pelo número reduzido de 

profissionais, duplo vínculo empregatício, baixos salários e movimentos repetitivos 

ocasionados por realização de procedimentos, como: banho no leito, mobilização do 

paciente, diluição e administração de medicamentos, entre outros21. 

Estudo demonstra relação entre carga de trabalho de enfermagem e resultados da 

assistência, no qual o subdimensionamento de profissionais afeta diretamente a segurança 

do cliente, ocasionado pelas falhas na assistência e expondo o mesmo a eventos 

adversos22. Corroborando com Penoyer23, mediante estudo de revisão de literatura, 
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utilizando trabalhos entre 1998 a 2008, mostrou uma elevação dos índices infecciosos e 

mortalidade em clientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devido ao 

excesso de carga de trabalho de enfermagem. 

O dimensionamento inadequado de profissionais de enfermagem, associado a 

excesso de carga de trabalho, pode ser um dos fatores desencadeadores de LP, pois as 

ações de prevenção poderão ficar em segundo plano, pela demanda de cuidados de 

enfermagem22. Estudo exploratório com abordagem qualitativa realizado em um hospital 

de ensino em João Pessoa, revelou, através dos depoimentos dos profissionais, que a falta 

de recursos humanos especializados ocasiona desmotivação e que a qualidade no cuidado 

está diretamente relacionada com condições adequadas de trabalho24. 

 

3.4 Recursos materiais auxiliares na prevenção 

 

Para complementar as ações preventivas, alguns recursos materiais estão 

disponíveis no mercado com o intuito de auxiliar a equipe na prevenção. Apesar da 

importância desses recursos, vale ressaltar, que a eficácia dos mesmos ocorre somente em 

conjunto com a adequada avaliação do paciente e aplicação contínua dos cuidados 

preventivos individualizados, em especial, a mudança de decúbito, considerada a 

principal medida de prevenção de LP. Nesse contexto, destaca-se a necessidade de 

profissionais de enfermagem devidamente capacitados, visando o uso adequado de tais 

recursos, evitando desperdícios e principalmente danos a pele do paciente, tendo em vista 

que o uso inadequado dos dispositivos pode potencializar ou causar danos ao paciente24. 

Para iniciar a descrição desses recursos, as superfícies de apoio ou de 

redistribuição de pressão, possuem a finalidade de realocar a pressão concentrada sob as 

proeminências ósseas24. O mercado oferece diversos dispositivos, dentre eles: colchões, 

camas de sistema integrado, colchonetes e almofadas a base de ar, espuma, gel, líquido 

viscoso, elastômero e água24
. Ressalta-se que a seleção do dispositivo de apoio, deve 

proporcionar eficácia na sua aplicabilidade, levando em consideração fatores como: 

mobilidade reduzida ou imobilidade, altura e peso do indivíduo e risco de 

desenvolvimento de LP1. A European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) ratifica 

que as superfícies de apoio devem ser direcionadas de forma personalizada, dependendo 

da necessidade de redistribuição da pressão de cada indivíduo1. 

Brandão e Santos9 orientam a utilização de almofadas e coxins como medida de 

prevenção para redistribuição da pressão, reduzindo a incidência e fornecendo conforto 
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ao cliente. A utilização de almofadas abaixo da perna, faz com que os calcâneos 

permaneçam elevados evitando contato com superfície rígida7.  

Ainda podemos mencionar a utilização de película protetora, que desenvolve uma ação 

contra os fatores extrínsecos, como fricção, cisalhamento e umidade, principalmente em 

proeminências ósseas2,8. 

Dentre os hidratantes, podemos citar os cremes à base de ureia e de Ácidos Graxos 

Essenciais (AGE), indicados para prevenção promovendo a hidratação dos tecidos. A 

aplicação deve ser realizada de preferência após o banho ou de acordo com a necessidade 

do tecido9. 

A utilização de materiais e equipamentos para redistribuição de pressão, como 

colchões e camas, devem levar em consideração fatores como a mobilidade da cama, o 

conforto e a necessidade de controle do microclima7. Segundo protocolo de prevenção de 

úlceras por pressão do MS (2013), clientes identificados com alto risco de 

desenvolvimento de LP, após aplicação em escala avaliativa, é recomendado uma 

superfície de redistribuição de pressão7. 

Nos clientes com mobilidade reduzida e que apresentam risco elevado de 

desenvolvimento de LP, quando estiverem sentados em uma cadeira, a utilização de um 

assento que tenha a finalidade de redistribuição de pressão, como almofadas de ar e 

espuma são indicados como medida preventiva7. 

Diante disso, observa-se que a disponibilidade de recursos auxiliares como 

medida de apoio a prevenção de LP deve ser considerada de grande importância pelas 

instituições públicas e privadas de saúde. A falta de suporte pode ser um fator 

desencadeador para surgimento de LP e desestimulador para a equipe de enfermagem por 

presenciar danos ao cliente por falta de recursos materiais25. Além de desestimulador, 

atrapalha a implementação de protocolos, uma vez que se cobra o que está preconizado, 

porém os déficits de recursos humanos e materiais não permiti a continuidade dos 

cuidados de forma adequada, muitas vezes ocasionada pelo remanejamento de 

profissionais para outros setores. 

 

3.5 Ações preventivas prioritárias 

 

Medidas de prevenção é o método mais eficaz no intuito de diminuir a incidência 

de LP nas unidades hospitalares. A conscientização da equipe, mediante campanha 

educativa torna-se necessário no intuito de capacitar e estimular os profissionais a 
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executarem as medidas de prevenção de forma correta e contínua, com foco na segurança 

e conforto. 

Nesse sentido, ressaltam-se que os índices crescentes de LP são considerados 

eventos adversos e estão diretamente relacionados com a segurança do cliente, 

ocasionando elevado morbidade e mortalidade nas unidades de saúde. Diante desse fato, 

o MS, lançou em 2013 o “Protocolo para Prevenção de Úlcera por Pressão”, com a 

finalidade de prevenir a ocorrência desse tipo de lesão7.Esse orienta os profissionais de 

enfermagem na identificação dos clientes em risco e após define quais as estratégias 

devem ser aplicadas individualmente. Dentre elas7:  

 

1) Avaliação da integridade cutânea e identificação da existência de LP na  

admissão do cliente. 

2) Reavaliação diária em busca de fatores de risco e definição de estratégias  

individualizadas. 

3) Inspeção diária da pele em clientes que possuem risco e os que possuem  

LP existente. 

4) Manejo adequado da umidade em clientes que apresentam incontinência,  

transpiração ou exsudato proveniente de feridas. 

5) Avaliação do cliente em busca de desnutrição ou deficiência de aporte  

calórico adequado na manutenção da integridade cutânea. 

6) Minimizar a pressão, com foco na redistribuição, especialmente sobre a  

proeminências ósseas. 

 

Tais estratégias revelam que identificar o risco de desenvolver LP deve ser o 

primeiro passo a ser executado pelo enfermeiro no direcionamento do plano de cuidados. 

Conforme já mencionado, escalas validadas, como a de Braden, tem sido bastante 

utilizada em unidades hospitalares, como forma de identificar o risco e nortear os 

cuidados7,26. 

A avaliação das condições clínicas do cliente em busca de desnutrição ou 

inapetência, como: edema, perda de peso, disfagia, desidratação, entre outros deve ser 

realizada e comunicada à equipe de saúde, em especial a nutricionista. O aporte calórico 

adequado mantém o funcionamento fisiológico de proteção cutânea7. 

A mudança de decúbito, é a principal medida de prevenção de LP, tem como 

finalidade diminuir a compressão prolongada em regiões sobre proeminências ósseas 
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melhorando a circulação local26.A mudança de decúbito deve ser realizada a cada duas a 

três horas, seguindo uma rotação programada na tentativa de redistribuir a pressão para 

os clientes em risco2. Durante a mudança de decúbito o manejo do cliente deve ser de 

forma adequada, sem arrastá-lo no leito, no intuito de evitar a ruptura por fricção26. 

A pele úmida predispõe o desenvolvimento de LP, devido a vulnerabilidade e 

rompimento da epiderme mais facilmente. A limpeza da pele deve ser realizada de forma 

cuidadosa, evitando agentes que causem irritação cutânea, principalmente a base de 

álcool. Em clientes com incontinência urinária ou fecal, a troca de fralda é recomendável 

sempre que ocorrer a eliminação, com intuito de minimizar o contato da pele com a 

umidade2,7,26. 

Dentre as recomendações no manejo da umidade o MS7 orienta o uso de creme de 

barreira, absorventes ou fraldas. Esses dispositivos devem ser inspecionados a cada 

mobilização no leito em busca de umidade. O uso de fraldas descartáveis pode 

potencializar o surgimento de maceração, devido à umidade, deixando a pele frágil e 

expostas a agressões externas.   

A higienização da pele deve ser sempre realizada na presença de sujidades, 

evitando a fricção, utilizando água morna e sabão neutro para reduzir o ressecamento da 

pele e o possível rompimento cutâneo. A secagem da pele de forma cuidadosa é 

recomendada, principalmente nas regiões de dobra nos pacientes obesos. A massagem de 

proeminências ósseas é proibida. A aplicação de hidratante e umectantes com movimento 

suave e circular deve ser realizada sempre que necessário2,7. 

Dentre os hidratantes e umectantes, são recomendados os cremes à base de uréia 

e de AGE que promovem a hidratação dos tecidos. Entre os protetores cutâneos cita-se: 

creme de barreira, película semipermeável, espuma de poliuretano, sacos retais e/ou 

substâncias oleosas. A película semipermeável e a espuma de poliuretano devem ser 

aplicadas após a limpeza e inspeção da pele em regiões de proeminências ósseas2,7. 

Sobre as superfícies de apoio destaca-se o uso de colchões de espuma altamente 

específico em relação aos colhões hospitalares padrão em todos os clientes em risco para 

desenvolvimento de lesão por pressão7. Além disso, ressalta-se a suspensão dos 

calcâneos, com travesseiros ou almofadas de espuma, que devem ser utilizados na parte 

posterior da perna, evitando pressão sobre o tendão de Aquiles, e o contato com a 

superfície da cama. Durante o posicionamento, deve-se flexionar o joelho levemente para 

evitar a compressão da veia poplítea e o aumento do risco de trombose venosa 

profunda7,26. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de avaliação pelo enfermeiro, 
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considerando que a escolha dos dispositivos de apoio deve ter como meta aumentar à área 

corporal em contato a superfície de apoio, reduzindo a pressão. 

Ainda sobre as superfícies de apoio, no caso de pessoas com indicação de 

permaneceram sentadas em cadeiras, é recomendado o uso de almofadas de ar e espuma. 

As almofadas devem ser inspecionadas em busca de desgaste, pois devem proporcionar 

conforto, permitindo a circulação de ar, reduzindo a temperatura e a umidade na região 

dos glúteos7,26. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo metodológico, que se refere às investigações dos métodos 

de obtenção, organização e análise dos dados para elaboração de um instrumento 27. Este 

estudo utiliza de maneira sistemática os conhecimentos existentes, com intuito de elaborar 

uma nova intervenção, um dispositivo, instrumento ou um método de medição27.  

Os estudos metodológicos abordam sobre questões do desenvolvimento, da 

validação e da avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa. Envolve apuração dos 

métodos de obtenção e organização de dados e gerenciamento de pesquisas rigorosas. 

Contudo a demanda nas avaliações de resultados sólidos e confiáveis, testes rigorosos de 

intervenções e procedimentos sofisticados de obtenção de dados vem se notando 

crescente entre enfermeiros pesquisadores, assim como no aumento do interesse pela 

pesquisa metodológica. A maior parte dos estudos é não experimental e frequentemente 

focada no desenvolvimento de instrumentos que serão utilizados tanto em pesquisas 

quanto na prática clínica27. 

A abordagem quantitativa permite análise do grau do instrumento e a qualitativa 

permite análise descritiva das opiniões dos juízes no intuito de validar o instrumento 

através da concordância das sugestões e valorização da importância e satisfação desse 

instrumento para ao público-alvo27. 

 

O estudo metodológico abrange as seguintes etapas: 

 

 Determinar o construto ou comportamento a ser medido; 

 Estabelecer os itens da ferramenta; 

 Desenvolver instruções para os usuários e respondentes; 

 Avaliar a confiabilidade e validade da ferramenta 28; 

 

Visando seguir as fases estabelecidas, no caso deste estudo, para elaboração do 

instrumento foi realizada uma RIL (Fase I). Posteriormente, foi elaborado o instrumento 

(Fase II) e por último a validação por enfermeiros especialistas (Fase III). 
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4.2 Fase I – Revisão Integrativa de Literatura 

 

A revisão integrativa da literatura tem a finalidade de agrupar, analisar e sintetizar 

resultados de pesquisas sobre um determinado tema ou questão, de maneira sistemática e 

ordenada, a fim de apresentar, discutir e aprofundar conhecimentos acerca da temática 

proposta29. Esta inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de 

decisão, buscando conhecimento e apropriação de um determinado assunto, e apontar 

lacunas do conhecimento que precisam ser estudadas e aprofundadas com a realização de 

novos estudos29.Assim foram percorridas as seguintes etapas:30,31 

Primeira etapa: definição da questão norteadora, que deve ser clara e direcionada 

a proposta da pesquisa30,31. No caso deste estudo, levantou-se como questões norteadoras: 

Quais os recursos humanos e materiais indispensáveis a uma unidade de internação 

hospitalar na perspectiva da prevenção de lesão por pressão? Existem instrumentos para 

avaliar os recursos humanos e materiais indispensáveis a uma unidade de internação 

hospitalar na perspectiva da prevenção de LP? 

Segunda etapa: estabelece os critérios de inclusão e exclusão. Sendo definidos os 

descritores e os critérios de seleção da busca em base de dados, como tipo de estudo, base 

de dados e idioma 30,31.  

No caso deste estudo, foram consultadas as seguintes fontes: PUBMED, Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF), e SCOPUS, utilizando os descritores disponíveis no Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings (MeSH). Os descritores 

foram cruzados com marcador booleano “AND”: recursos em saúde, recursos humanos, 

úlcera por pressão e enfermagem. A busca foi realizada no mês de novembro 2017, 

utilizando os seguintes critérios de inclusão: artigos que abordem o tema, disponíveis na 

íntegra online, publicados em português, inglês e espanhol, recorte temporal, últimos 

cinco anos. Além disso, buscaram-se notas técnicas, resoluções, guidelines e manuais 

sobre a temática, disponíveis online. Foram excluídos teses, dissertações ou monografias. 

Terceira etapa: após seleção dos estudos, as informações foram extraídas de 

forma categorizada e que comtemple a questão norteadora do estudo. 

Quarta etapa: inclui uma avaliação detalhada dos estudos selecionados. A análise 

deve ser feita de forma crítica, buscando informações de resultados diferentes em cada 

estudo ou conflitantes. A qualidade dos estudos é importante para discussão dos dados e 

realização de uma revisão integrativa confiável. Com isso, alguns questionamentos 
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devem ser levantados para direcionar a análise crítica dos estudos: Qual é a questão de 

pesquisa? Por que esta questão? Para que a questão é importante? A metodologia do 

estudo está adequada? Os sujeitos selecionados para os estudos estão corretos? A resposta 

está correta? Quais pesquisas futuras serão necessárias?30,31. 

A construção de um instrumento para descrição detalhada de todas essas 

informações extraídas dos artigos pode auxiliar o pesquisador para uma possível análise 

futura30.  

No caso desse estudo, foi elaborado um instrumento de coleta de dados contendo: 

Periódico/instituição, ano de publicação, título do artigo/documento, autores, tipo de 

estudo, nível de evidência, resposta a questão de pesquisa. 

Quinta etapa: ocorre a interpretação dos resultados, o pesquisador faz sugestões 

para a prática de enfermagem, discute o impacto político ou prático no campo de atuação, 

realiza recomendações para estudos mais aprofundado sobre a temática e questiona 

resultados quanto as teorias analisadas 30,31. 

Sexta etapa: ocorre a síntese do conhecimento, deve conter detalhes da pesquisa 

a fim de fornecer ao leitor condições de averiguar a adequação dos procedimentos 

realizados, e apresentar possíveis limitações metodológicas na construção da revisão 

integrativa30,31 

Em relação ao nível de evidência dos artigos, será utilizada hierarquização, 

segundo o delineamento da pesquisa, sendo: nível um: evidências resultantes da meta-

análise de múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados; nível dois: evidências 

obtidas em estudos individuais com delineamento experimental; nível três: evidências de 

estudos quase-experimentais, séries temporais ou caso controle; nível quatro: evidências 

de estudos descritivos (não-experimentais) ou com abordagem qualitativa; nível cinco: 

evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência; nível seis: evidências 

baseadas em opiniões de especialistas, incluindo interpretações de informações não 

baseadas em pesquisas, opiniões não reguladoras ou legais32. 

 Para organização dos dados, foi elaborado um instrumento baseado em protocolo 

de revisão, contendo os seguintes dados: periódico/ano, autor, título, objetivos, resposta 

a questão de pesquisa e nível de evidência. 
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Resultados da Revisão Integrativa de Literatura 

 

Durante a busca foram identificados 17 artigos no LILACS, 13 artigos na BDENF, 

149 artigos na PubMed e 14 artigos na SCOPUS, totalizando 193 artigos. Além de uma 

Resolução do COFEN nº543/2017, Protocolo de prevenção de úlcera por pressão do 

Ministério da saúde de 2013, uma Nota Técnica da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) GVIMS/GGTES Nº3/2017 e um Guideline: Prevention and 

Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide de 2014. Para selecionar os artigos 

pertinentes a questão de pesquisa, primeiramente foi realizada uma leitura minuciosa dos 

títulos e resumos, identificando se os mesmos contemplavam os objetivos do estudo e se 

respondiam à questão norteadora da pesquisa. Após a seleção dos artigos, foi realizada a 

extração das informações, com destaque aos pontos relevantes. 

No fluxograma 1 são apresentados os artigos excluídos e selecionados. Apesar dos 

dois artigos selecionados não respondem à questão de pesquisa, foram incluídos por 

destacarem a importância de recursos humanos e materiais adequados no intuito de 

oferecer um cuidado personalizado, livre de danos e direcionado para prevenção de LP. 

 

Figura 1. Fluxograma representativo da busca nas bases de dados LILACS, BDENF, 

PUBMED e SCOPUS. 
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                            Fonte: O autor, 2018. 

 

No quadro 1, são apresentados os artigos e documentos selecionados durante a 

busca.  

 

Quadro 1. Perfil das produções selecionadas 

Nº Periódico ou 

Instituição/Ano 

Autor(es) Título do 

Artigo 

Objetivos Nível de 

Evidência 

1 Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

2016 

Quadros DV, 

Magalhães 

AMM, 

Mantovani 

VM, Rosa 

DS, Echer 

IC. 

Análise de 

indicadores 

gerenciais e 

assistenciais 

após 

adequação de 

pessoal de 

enfermagem. 

Analisar indicadores 

assistenciais e gerenciais 

após adequação do quadro de 

pessoal de enfermagem. 

4 

2 Revista da Rede 

de Enfermagem 

do Nordeste 

2013 

Rolim JÁ, 

Vasconcelos 

JMB, Caliri 

MHL, Costa 

IB. 

Prevenção e 

tratamento de 

úlceras por 

pressão no 

cotidiano de 

Identificar atividades de 

prevenção e tratamento 

planejadas e/ou 

implementadas por 

enfermeiros na Unidade de 

Terapia Intensiva, a 

4 
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enfermeiros 

intensivistas. 

importância e as dificuldades 

encontradas para executá-las. 

3 Resolução 

COFEN Nº543 

2017 

Silva MCN, 

Sampaio 

MRFB. 

Atualiza e 

estabelece 

parâmetros 

para 

dimensionam

ento do 

quadro de 

profissionais 

de 

enfermagem 

nos serviços 

de saúde. 

Estabelecer parâmetros 

mínimos para dimensionar o 

quantitativo de profissionais 

das diferentes categorias de 

enfermagem para os 

serviços/locais em que são 

realizadas atividades de 

enfermagem 

6  

4 Nota Técnica 

GVIMS/GGTE

S Nº3 

2017 

Santos 

ACRB, 

Carvalho AA, 

Santana HT, 

Morelo LT, 

Costa MMM, 

Caliri MHL 

et al. 

Práticas 

seguras para 

prevenção de 

LP em 

serviços de 

saúde 

Orientar gestores e 

profissionais que atuam no 

Núcleo de Segurança do 

Paciente e Assistência em 

práticas seguras na 

prevenção de LP em serviços 

de saúde. 

6 

5 Ministério da 

Saúde 

2013 

Ministério da 

Saúde/Anvisa 

Fiocruz 

Protocolo 

para 

prevenção de 

úlcera por 

pressão 

Orientar os profissionais de 

enfermagem sobre as 

principais medidas de 

prevenção acerca das LP e 

outras lesões de pele. 

6 

6 NPUAP/ 

EPUAP/ 

PPPIA 

2014 

Langeno D, 

Cuddigan J, 

McNichol L, 

Stechmiller J, 

Schoonhoven 

L, Clark M et 

al. 

Prevention 

and 

Treatment of 

Pressure 

Ulcers: Quick 

Reference 

Guide 

Orientar profissionais de 

saúde, através dos cuidados 

baseados em evidências, as 

melhores práticas em torno 

da prevenção e tratamento de 
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Fonte: O autor, 2018. 

 

 Diante da pouca disponibilidade de artigos que abordam especificamente os 

recursos humanos e materiais especificamente direcionados à problemática que envolve 

os recursos humanos e materiais no desenvolvimento de lesões por pressão, as 
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informações obtidas para responder à questão de pesquisa não foram predominantemente 

encontradas nos artigos, mais sim nos demais documentos selecionados.  

Os artigos foram publicados por autores brasileiros. Quanto ao delineamento da 

pesquisa dos artigos selecionados, um estudo descritivo retrospectivo, com abordagem 

quantitativa; e um estudo de caráter exploratório, com abordagem qualitativa. Em relação 

ao nível de evidência, foram caracterizados de nível 4. No que tange aos documentos que 

também foram selecionados, destacam-se três publicações brasileiras e uma 

internacional, esta última envolvendo a colaboração do NPUAP, do EPUAP e do Pan 

Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA), todos, objetivaram desenvolver recomendações 

baseadas em evidências. Por se tratar de documentos elaborados baseados em opiniões de 

especialistas, foram caracterizados com nível de evidência 6. 

 

Quadro 2. Síntese das produções selecionadas.  

Título da produção Síntese resposta à questão de pesquisa 

Análise de indicadores 

gerenciais e 

assistenciais após 

adequação de pessoal 

de enfermagem. 

O incremento de 40% no número de enfermeiros e 16% no número de 

técnicos de enfermagem resultou na redução de 75% nas taxas de úlcera 

por pressão. Identificando que o aumento no quantitativo de pessoal 

contribuiu para melhores resultados. 

Prevenção e 

tratamento de úlceras 

por pressão no 

cotidiano de 

enfermeiros 

intensivistas. 

As dificuldades relatadas pelos enfermeiros apontam para deficiência nos 

recursos humanos, em número, capacitação e falta de adesão da equipe; e 

nos recursos materiais para promover conforto e segurança ao paciente. 

Resolução 

Nº543/2017COFEN 

O dimensionamento adequado de profissionais de enfermagem nas 

unidades de internação reflete diretamente no cuidado seguro e livre de 

danos. 

Nota Técnica 

GVIMS/GGTES 

Nº3/2017 

Destaca a utilização de recursos de forma correta, através da capacitação e 

orientação e fornecimento adequado de recursos humanos. Direciona para 

uma assistência segura e fornece subsídios na continuidade dos programas 

em torno da prevenção de LP. 

Ministério da 

Saúde/2013 

Direciona os profissionais de enfermagem acerca das medidas preventivas 

que devem ser adotadas após aplicação da escala de Braden, evidenciando 

o nível de risco, e as condutas envolvendo aplicação de recursos materiais 

no auxílio da prevenção de LP. 
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Prevention and 

Treatment of Pressure 

Ulcers: Quick 

Reference Guide 

Norteia os profissionais de saúde para as práticas clínicas baseadas em 

evidências, através da utilização de recursos materiais auxiliares como 

medida de prevenção LP e no tratamento de lesões existentes. 

Fonte: O autor, 2018. 

 

DISCUSSÃO 

  

Durante a busca dos artigos, constatou-se que grande parte dos artigos encontrados 

aborda questões relacionadas à avaliação do risco e a capacitação dos profissionais para 

aplicação de escalas e de medidas preventivas. Apesar de ressaltarem a importância dos 

recursos humanos e materiais, não apresentam instrumentos específicos ou resultados de 

pesquisas da aplicação desses instrumentos para avaliação desses recursos24,33. Ainda 

nesse contexto, dados demonstram que as LP são consideradas um agravante nas unidades 

de saúde, mesmo com os esforços pelas instituições na utilização de escalas validadas 

para avaliação do risco e aplicação de medidas preventivas. A Nota Técnica destaca que 

de acordo com o relatório nacional de incidentes relacionados à assistência à saúde, dos 

134.501 incidentes notificados no período de janeiro de 2014 a julho de 2017, 23.722 

(17,6%) notificações correspondiam a lesão por pressão, sendo o terceiro tipo de evento 

adverso notificado, ocasionando 34 óbitos devidos a lesão por pressão no estágio três e 

quatro34. 

Estudo realizado em unidades de terapia intensiva de 15 hospitais públicos e 

privados no Brasil evidenciou que sepses, tempo de internação, risco alto e elevado na 

classificação da escala de Braden, aumentam a probabilidade de lesões por pressão em 

pacientes restritos ao leito24. Diante disso, a importância de adotar programas de 

reposicionamento, mobilização passiva no leito e condutas preventivas recomendadas 

pelas diretrizes internacionais, identificando os indivíduos em risco para desenvolvimento 

de lesão por pressão logo na admissão do cliente7,24. 

 

Recursos materiais recomendados para prevenção de lesões por pressão 

  

A utilização de recursos materiais auxiliares para prevenção de lesões por pressão, 

ainda não é uma prática comumente empregada pelos profissionais de enfermagem e 
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pelas instituições de saúde, fato que pode potencializar o risco de desenvolvimento de 

lesão por pressão35. 

Sobre as orientações acerca da utilização dos recursos materiais como medida 

preventiva, tanto o manual do Ministério da Saúde quanto a Nota Técnica e Guideline, 

sugerem a utilização de colchão especial, almofadas e coxins para redistribuição de 

pressão, e dispositivos de apoio na altura da panturrilha, com o objetivo de prevenir lesões 

em calcâneos, uso de hidratantes, creme de barreira7,34,36. 

Um dos artigos recomendou o uso de materiais como aliviadores de pressão em 

região de proeminência óssea como películas protetoras, aliviadores de pressão, 

almofadas, coxins e colchões que reduzem a pressão24. A EPUAP orienta que as 

superfícies de apoio devem ser direcionadas de forma personalizada, dependendo da 

necessidade de redistribuição da pressão de cada indivíduo.1 

A seleção do dispositivo de apoio, que traga uma eficácia na sua aplicabilidade, 

segue algumas recomendações de acordo com os seguintes fatores: imobilidade, altura e 

peso do indivíduo e risco de desenvolvimento de novas lesões por pressão. A escolha dos 

dispositivos de apoio, colchão e cama, tem como função aumentar a área de superfície 

corporal em contato a superfície de apoio, reduzindo a pressão1. Porém, vale ressaltar que 

o uso inadequado da superfície de apoio, pode potencializar ou causar danos ao paciente24. 

A utilização de dispositivos de suspensão dos calcâneos, como travesseiros ou 

almofadas de espuma devem ser utilizados na parte posterior da perna para evitar pressão 

sobre o tendão de Aquiles36.  

Os clientes com indicação de permaneceram na posição sentada em cadeiras, 

devem utilizar superfícies de apoio com intuito de redistribuir pressão, como as 

almofadas. Porém, esse dispositivo deve ser inspecionado em busca de desgaste, para que 

possa continuar proporcionando conforto ao cliente, permitindo a circulação de ar, 

reduzindo a temperatura e diminuindo a umidade na região dos glúteos36. 

Além dos dispositivos utilizados na redistribuição e superfície de apoio, temos os 

dispositivos médicos que podem potencializar o desenvolvimento de LP, principalmente 

no tecido circundante que permanece em contato com o dispositivo e áreas em contato 

com fluidos corporais/drenagem. O guideline sugere uma avaliação criteriosa pelo ou 

menos duas vezes ao dia em áreas que estejam utilizando os dispositivos médicos36. 

Apesar da importância dos recursos materiais auxiliares, vale ressaltar, que apenas 

disponibilizar materiais auxiliares para prevenção de lesões por pressão não é o suficiente. 

A utilização ideal desse recurso, torna-se imprescindível em conjunto com os cuidados 
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de enfermagem, devendo as instituições realizar treinamento contínuo e sistemático com 

orientações e atualizações das melhores práticas para o uso correto dos dispositivos 

evitando possíveis danos a pele do paciente24. 

 

Disponibilidade de recursos humanos: condição necessária para prevenção de lesões 

por pressão 

 

O protocolo do Ministério da Saúde e a Nota Técnica privilegiam a avaliação do 

risco mediante o uso de escalas preditivas como, por exemplo, Braden, aplicação de 

medidas preventivas, incluindo o uso de recursos materiais. O guideline de prevenção de 

lesão por pressão orienta realizar uma avaliação completa do cliente em risco de 

desenvolvimento de LP no prazo máximo de oito horas após a admissão do cliente. Caso 

ocorra a deterioração do quadro clínico, intensificar a inspeção da pele a cada 

reposicionamento e redefinir o plano de cuidados, seja intensificando a mudança de 

decúbito ou na utilização de recursos materiais adequado ao cliente no momento da 

avaliação clínica pelo enfermeiro7,34,36. 

Assim, as orientações diante das práticas seguras são direcionadas mediante 

avaliação de risco e aplicação de medidas de prevenção de acordo com o risco 

apresentado pelo cliente, dentre elas: avaliação do cliente antes e durante a internação; 

inspeção diária e criteriosa da pele, em especial, em áreas de proeminências ósseas, e em 

regiões submetidas a pressão por dispositivos médicos, pelo ou menos duas vezes ao 

dia7,36.  

Nesse contexto, além dos fatores intrínsecos que devem ser considerados, os 

fatores extrínsecos causadores de lesão por pressão (pressão, fricção, cisalhamento e 

maceração) estão diretamente relacionados com uma assistência inadequada de 

enfermagem, por vezes causada por um número inadequado de profissionais responsáveis 

pelo cuidado24. Entre os cuidados preventivos, a nota técnica e o Manual do MS 

recomendam mudança de decúbito a cada duas horas com a proposta de reduzir pressão, 

principalmente em áreas de proeminências ósseas, além de destacar a importância da 

inserção da família/acompanhante e cliente no cuidado7,34. 

Assim, identificar os riscos que podem levar ao desenvolvimento de uma lesão 

por pressão não deve ser considerado um fator isolado na prevenção24,36. A aplicabilidade 

do conhecimento na assistência realizada pelo profissional de enfermagem deve ser 
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acompanhada periódica e continuamente, exigindo um quantitativo de profissionais 

adequado33. 

Apesar da crescente preocupação em promover uma assistência de qualidade e 

segura ao paciente, com a implantação e implementação de protocolos e sustentação das 

medidas preventivas, a carência de recursos humanos nas unidades de saúde ainda é um 

agravante. Assim, o gerenciamento adequado de recursos humanos também deve ser 

considerado um fator de grande importância a ser avaliado no processo em torno das 

medidas preventivas33. 

Apesar da Nota Técnica ressaltar a importância dos recursos humanos e materiais 

para a implementação de medidas preventivas, não disponibiliza um instrumento para 

avaliar se as unidades de atendimento ao cliente possuem recursos humanos e materiais 

suficientes para avaliação do cliente e implementação de medidas preventivas 

personalizadas, ou seja, de acordo com a avaliação do risco e necessidades apresentadas 

pelo cliente34. 

Considerando a importância do dimensionamento adequado de profissionais de 

enfermagem para uma assistência segura, estudo realizado em um hospital universitário 

do Sul do Brasil, responsável pelo atendimento de clientes do Sistema Único de Saúde, 

foi analisado indicadores assistenciais e gerenciais após incremento de recursos humanos 

de enfermagem, sendo eles, quatro enfermeiros e seis técnicos de enfermagem a mais na 

escala de serviço, onde resultou em  uma  redução de 75,0% na prevalência de lesões por 

pressão, 10,5% nas quedas e 50,0% nas infecções por sonda vesical. Evidenciando que 

adequação do número de profissionais de enfermagem, repercutiu diretamente na 

qualidade e segurança nos cuidados ao paciente33. 

A adequação de recursos humanos para uma assistência segura é importante em 

todos os seguimentos da saúde. A supervisão das práticas clínicas, auditoria das 

atividades desenvolvidas e a permanência da qualidade dos serviços assistenciais é 

competência do enfermeiro, que com um número adequado de profissionais poderá 

gerenciar essas funções de forma adequada e eficaz.33 

Diante da ausência de um instrumento específico relacionado ao 

dimensionamento de pessoal para prevenção de lesões por pressão, considerou-se 

importante selecionar a resolução COFEN n°543/201737, que relata as características 

relacionadas aos serviços de saúde que compõem política de pessoal, recursos materiais 

e financeiros adequados; serviço de enfermagem abrangendo os aspectos técnicos, 
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científicos e administrativos; ao cliente, pertinente ao grau de dependência em relação à 

equipe de enfermagem.  

Neste sentido, o dimensionamento dos profissionais de enfermagem torna-se 

fundamental no que se refere à prevenção de LP, tendo em vista que a qualidade da 

assistência prestada ao cliente é diretamente proporcional ao quantitativo de profissionais 

de enfermagem. Além disso, importa considerar o aspecto qualitativo relacionado ao 

conhecimento dos profissionais para realização das técnicas adequadas de prevenção. 

Segundo a resolução COFEN n°543/2017, os quantitativos e qualitativos de profissionais 

de enfermagem interferem, diretamente na segurança e na qualidade da assistência37. 

Sobre o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nos 

serviços/locais em que são realizadas atividades de enfermagem, o Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), em sua Resolução 543/2017, atualiza e estabelece parâmetros, a 

partir da definição do perfil do cliente em cada unidade de saúde37. O enfermeiro é o 

responsável pelo dimensionamento adequado de profissionais de enfermagem nas 

unidades de internação, cabendo o registro diário da classificação dos clientes de acordo 

com o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), sendo definido como um sistema que 

permite a identificação e classificação dos clientes em grupos de cuidados. Com isso, 

possibilita avaliar e adequar o quantitativo ideal de pessoal para uma assistência segura e 

livre de danos18,25. Assim, o artigo 3º dessa Resolução, estabelece o tempo de atendimento 

proposto, como horas de enfermagem, por cliente em 24horas, bem como a distribuição 

percentual do total de profissionais de enfermagem e a proporção cliente/profissional, 

conforme a seguir:  

 

 4 horas de enfermagem, por cliente, no cuidado mínimo. 

 6 horas de enfermagem, por cliente, no cuidado intermediário. 

 10 horas de enfermagem, por cliente, no cuidado de alta dependência. 

 10 horas de enfermagem, por cliente, no cuidado semi-intensivo. 

 18 horas de enfermagem, por cliente, no cuidado intensivo. 

 

No que diz respeito à distribuição de profissionais de enfermagem, relacionados 

ao SCP, observa-se37: 

 

 Cuidado mínimo e intermediário: 33% são enfermeiros e os demais técnicos e/ou 

auxiliares de enfermagem. 
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 Cuidado de alta dependência: 36% são enfermeiros e os demais técnicos e/ou 

auxiliares de enfermagem. 

 Cuidado semi-intensivo: 42% são enfermeiros e os demais técnicos de 

enfermagem. 

 Cuidado intensivo: 52% são enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem. 

 

Em relação ao cálculo, deve ser considerado o SCP e proporção de 

profissional/cliente, atentando para37: 

 

 Cuidado mínimo: 01 profissional de enfermagem para 06 clientes. 

 Cuidado intermediário: 01 profissional de enfermagem par 04 clientes. 

 Cuidado de alta dependência: 01 profissional de enfermagem para 2,4 clientes. 

 Cuidado semi-intensivo: 01 profissional de enfermagem para 2,4 clientes. 

 Cuidado intensivo: 01 profissional de enfermagem para 1,33 cliente. 

 

4.3 Fase II – Elaboração do instrumento 

 

O instrumento tem como proposto avaliar se as unidades de internação possuem 

recursos suficientes na perspectiva da prevenção de LP. Além, de ser mais uma 

ferramenta disponível ao enfermeiro para que o mesmo possa fazer um diagnóstico 

situacional da unidade onde o cliente está inserido. Este instrumento é composto por seis 

colunas e 26 linhas. Na primeira coluna é descrito a especificação dos recursos humanos 

em percentual de enfermeiros e técnicos de enfermagem e a quantidade de profissionais 

por paciente, e na segunda coluna os itens sugeridos acerca dos recursos materiais. No 

restante das colunas ocorre a descrição dos recursos humanos e materiais de acordo com 

cada cenário de cuidado, intermediário e alta dependência, julgando ser deficiente, 

razoável, bom e ideal.  

Nesta ótica, a partir do levantamento do estado da arte, as proposições foram 

concebidas levando em consideração a resolução do COFEN nº543/2017, o Protocolo de 

prevenção de úlcera por pressão do Ministério da saúde de 2013, a Nota Técnica da 

ANVISA GVIMS/GGTES nº 3/2017, o guideline “Prevention and Treatment of Pressure 

Ulcers: Quick Reference Guide” de 2014 e dois artigos científicos.  

A resolução do COFEN n°543/2017 desenha os cenários de cuidados como: 

mínimo/intermediário, alta dependência, semi-intensivo e intensivo. A porcentagem de 
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profissionais é direcionada de acordo com cada nível de complexidade do paciente e 

dependência dos profissionais de enfermagem na realização do cuidado. Diante disso, 

neste estudo os cenários analisados foram de cuidados intermediários e alta dependência, 

logo que, a proposta é avaliar somente as unidades de internação, inferindo- se que esse 

seja o perfil dos pacientes encontrados nessas unidades. 

Em relação aos recursos materiais foram considerados os indicados nos artigos 

selecionados, documentos do Ministério da Saúde de 2013, Nota Técnica 

GVIMS/GGTES n°3 de 2017 e o guideline “Prevention and Treatment of Pressure 

Ulcers: Quick Reference Guide” de 2014. 

O método estatístico descritivo utilizado para aliar o instrumento foi a distribuição 

de frequência que tem a finalidade de agrupar dados em categorias, de modo a fornecer a 

frequência absoluta ou relativa.  

Em relação aos percentuais de enfermeiros no cuidado intermediário, a resolução 

COFEN nº 543/2017 limita 33%. Em função deste corte e para subdividir em quatro 

categorias (deficiente, razoável, bom e ideal) optou-se pelos cortes em 11%, 22% e 33%. 

De forma análoga nos cuidados de alta dependência, a resolução COFEN nº 543/2017 

limita em 36% de enfermeiros, sendo que os limites dos intervalos de classe, tornaram-se 

12%, 24% e 36%. 

O limite 33% para enfermeiros conduziu ao percentual 67% relativo aos técnicos 

em enfermagem, valor que foi dividido em três parcelas e permitiu categorizar pelos 

cortes 23%,45% e 67%. Similarmente foi adotado esse procedimento para o cuidado de 

alta dependência, ou seja, os limites foram 22%,43% e 64%. 

Em relação a proporção de profissionais/pacientes nos diferentes turnos de 

trabalho a resolução COFEN nº 543/2017 aponta que o ideal para o cuidado intermediário, 

corresponde a um profissional para quatro pacientes, nas demais classificações inferiu-se 

a quantidade de pacientes segundo uma progressão aritmética de razão dois, 

respectivamente: um para dez (deficiente), um  para oito (razoável), um para seis(bom) e 

um para quatro (ideal). 

 Analogamente, procedeu para o cuidado de alta dependência. Porém os valores 

estabelecidos como sendo o ideal foi de um profissional para dois pacientes e manteve-

se o acréscimo de pacientes seguindo uma progressão aritmética de mesma razão dois, 

respectivamente: um para oito (deficiente), um para seis (razoável), um para quatro (bom) 

e um para dois (ideal). 
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Apesar do protocolo de prevenção de LP do MS, Guidelines e artigos científicos 

apontarem recursos materiais auxiliares para prevenção de LP, os mesmos não apontam 

a quantidade necessária que as unidades de internação deveriam possuir. Em função disso, 

está sendo proposto uma quantidade julgada coerente na classificação proposta. Assim, 

permaneceu a opção de utilizar uma progressão aritmética de razão dois para cada 

classificação. No caso do cuidado intermediário foi estipulado acima de seis recursos 

materiais como sendo o ideal, e no cuidado alta dependência o patamar superior a nove 

itens como sendo o ideal. 

Para proporcionar a avaliação pelos juízes especialistas, cabe justificar a escolha 

da escala de Likert (modificada), pois cada proposição conduziu para apenas uma 

alternativa de resposta que estava de acordo com a percepção do juiz. Assim, não existiu 

apenas duas alternativas de resposta, certo ou errado. A análise das avaliações realizadas 

pelos especialistas foi feita em função do instrumento que foi analisado e modificado 

pelos pesquisadores. As opções de respostas na escala categórica incluem os itens: 1 - 

irrelevante ou não representativo; 2 - necessita de grande revisão; 3 - necessita de pequena 

revisão; 4 - relevante, não precisa ser modificado.  

Cabe ressaltar que foi solicitado ao especialista justificar a sua resposta, sendo que 

na alternativa relevante torna-se opcional. A justificativa conduziu a reflexão aos 

pesquisadores no sentido de aperfeiçoar o instrumento. Torna-se importante mencionar 

que cada item do formulário é julgado como deficiente, razoável, bom e ideal de acordo 

com cada cenário de cuidado. 

Após elaboração do instrumento (Fase II), foi dado início a validação do 

instrumento, gerando o produto final desta pesquisa. 

Para apreciação do instrumento pelos especialistas, foi elaborado um questionário 

utilizando a ferramenta Google Forms. Tal questionário, foi elaborado considerando 

todos os itens da fase II. Instrumento disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1oWdrvIyUQ2toa98SVaer9UJyhWO_AtUFNtV8fgGS

mY/edit. 

 

4.4 Fase III - Validação do instrumento elaborado- Técnica Delphi 

 

Após a elaboração do instrumento, o mesmo foi submetido a um processo de 

apreciação por especialistas, visando qualificá-lo. Para isso, optou-se pela Técnica 

Delphi. 
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A terminologia “Delphi” é derivada da mitologia grega, extraído o nome de um 

Deus grego que possuía habilidades de predizer o futuro38.  A técnica Delphi permite ao 

especialista com alto nível de conhecimento sobre determinada temática, expressar suas 

opiniões, sem interferência de alguém, por não existir o contato face a face38. Optou-se 

pela técnica Delphi, que utiliza opiniões de um grupo de especialistas em determinado 

campo, no caso desta pesquisa, enfermeiros especialistas em dermatologia. Para executar 

essa técnica, são necessários dois grupos: um formado pelos pesquisadores, tem como 

funções: entrar em contato com os enfermeiros especialistas; elaborar o questionário e 

analisar as respostas; e um grupo respondente formado pelos participantes selecionados. 

Sobre o número de sujeitos pode variar de sete a doze38. 

A produção foi realizada em cinco etapas, conforme preconiza a técnica Delphi: 

 

Etapa 1: Seleção dos especialistas  

 

 Enfermeiros com título de especialista pela Associação Brasileira de 

Enfermagem em Dermatologia (SOBENDE), que atuam na área da assistência, ensino e 

pesquisa. A SOBENDE é uma entidade civil sem fins lucrativos e de caráter 

exclusivamente científico cultural, fundada em 1997. O Título de Especialista em 

Enfermagem em Dermatologia é um atributo exclusivo desta Associação desde 2002. 

Este tem por objetivo certificar o profissional Enfermeiro, qualificando-o a exercer sua 

especialidade validando sua capacitação profissional e competência científica para atuar 

como especialista na área. Diante dos objetivos do estudo, coube discriminar os critérios 

de inclusão e exclusão: serão incluídos enfermeiros titulados por esta Associação no 

período de 2002 a 2016. O corte temporal se justifica pelo fato de a titulação ter iniciado 

no ano de 2002 e o último processo seletivo ter sido realizado em 2016. A seleção dos 

participantes é considerada não aleatória, conveniência ou intencional e se justifica pelo 

fato que os especialistas tenham conhecimento acerca da temática do estudo39. A listagem 

com os nomes e e-mails dos titulados foi fornecida por esta Associação no período 

estabelecido. Estes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e 

responderam os e-mails nos prazos estabelecidos. Caso os especialistas não 

comtemplassem estas características, nova seleção não aleatória será era. 
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Critérios de seleção dos juízes 

 

Para seleção dos participantes do estudo, foi realizada análise do currículo lattes 

de todos os titulados, os critérios de seleção seguiram o modelo proposto por Fehring40, 

que utiliza um score pra definir os participantes da pesquisa. Não foram incluídos no 

estudo os titulados que não estavam atuando na área de dermatologia, seja no ensino, 

pesquisa ou assistência nos últimos três anos. Também foram excluídos os casos de 

ausência de respostas em qualquer uma das fases nos prazos estabelecidos. Em ambos os 

casos os respondentes foram substituídos, realizando nova seleção não aleatória. Diante 

da recomendação desta técnica, os participantes, devem ser anônimos e sem encontros 

face a face, entre si e com os pesquisadores, sendo recomendado o uso de questionários, 

que poderão ser reelaborados a partir da análise das respostas dos especialistas com a 

finalidade de obter consenso38. 

Sugeriu-se que deveriam possuir Titulação em Enfermagem Dermatológica pela 

SOBENDE; Ser Doutor ou Mestre em enfermagem; Ter experiência na área de 

dermatologia, seja no ensino, pesquisa ou assistência; Realizar pesquisas ou publicar 

artigos acerca da temática proposta no estudo. Neste sentido, para inclusão dos juízes, 

foram selecionados os que alcançarem no mínimo cinco pontos utilizando os seguintes 

critérios adaptados de Fehring40. 

 

Quadro 3. Critérios utilizados para seleção de enfermeiros titulados pela Associação 

Brasileira de Enfermagem em Dermatologia de acordo com Fehring 

Qualificação dos juízes Pontuação 

Título de Doutor 4 pontos 

Título de Mestre 3 pontos 

Título de especialista em Enfermagem Dermatológica 

pela Sociedade Brasileira de Enfermagem em 

Dermatologia (SOBENDE) 

2 pontos 

Experiência na área de dermatologia, seja no ensino, 

pesquisa ou assistência de no mínimo 3 anos 

2 pontos 

Pesquisas ou artigos publicados na área de atuação 2 pontos 

Fonte: O autor, 2018. 

 

             Após aplicação dos critérios de Fhering, foram selecionados 23 especialistas. 

Sendo enviado e-mail com dois arquivos, carta convite explicando os objetivos da 
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pesquisa e outro com o TCLE. Destes, apenas oito responderam o aceite com assinatura 

do TCLE.   

 

Etapa 2:  Encaminhamento do instrumento 

 

Foi encaminhado o segundo e-mail para os oito participantes contendo dois 

arquivos, um questionário com dados sociodemográficos e outro com formulário 

propriamente dito, elaborado pelo Google Forms. De acordo com a técnica Delphi, sete a 

doze participantes é considerado satisfatório38. 

Foi dado aos especialistas selecionados o prazo de 10 (dez) dias para responder os 

dois formulários conforme critério estabelecido, este prazo foi ampliado por mais cinco 

dias, devido a maior parte dos especialistas não terem retornado com os formulários no 

prazo de 10 dias. 

 

Etapa 3: Análise estatística das avaliações realizadas pelos especialistas 

 

A análise das respostas dos especialistas foi feita de acordo com a técnica Delphi 

que sugere a abordagem qualitativa inerente as descrições/sugestões dos especialistas. 

Porém, optou-se por utilizar também a análise quantitativa para validar o conteúdo.   

 

Etapa 4: Alterações conforme sugestões e reaplicação do instrumento quantas vezes 

forem necessárias para obtenção de consenso  

 

Foram analisadas as respostas dos especialistas após retorno do formulário, 

aplicando abordagem qualitativa de acordo com as descrições e sugestões, e abordagem 

quantitativa avaliando a taxa de concordância entre os participantes. Após as devidas 

alterações, os participantes receberam novamente o instrumento pelo Google Forms, 

realizando um novo julgamento dos itens modificados. Essa reaplicação do instrumento 

pelo pesquisador através das sugestões fornecidas pelos juízes é realizada até o consenso 

entre os participantes de acordo com os critérios estipulados por este estudo. 

 

Etapa 5: Elaboração do relatório técnico direcionado aos enfermeiros que subsidiará a 

produção científica 
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4.5 Validação do instrumento através da análise estatística descritiva 

 

Índice de validade de conteúdo – IVC 

 

Foi utilizado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC)39para a análise das 

respostas. Essa técnica mede a proporção de especialistas que concordaram com 

determinado item do instrumento apresentado. Permite inicialmente analisar cada item 

individualmente e depois o instrumento como um todo através da escala de Likert. Para 

avaliar a relevância/representatividade do instrumento, as respostas foram: 1 = Irrelevante 

ou não representativo; 2 = Necessita de grande revisão; 3 = Necessita de pequena revisão; 

4 = Relevante, não precisa ser modificado. O escore do índice é calculado por meio da 

soma de concordância dos itens marcados por “3” ou “4” sobre o número total de 

respostas pelos especialistas através da  escala de Likert.  A seguir a fórmula para avaliar 

cada tem individualmente. 

 

IVC =   Nº de respostas “3” ou “4” 

          Nº total de repostas 

 

Para a validação do instrumento foi adotado índice de 70% como nível mínimo de 

consenso entre os juízes especialistas, logo que, não há uma diretriz que estabeleça o 

adequado nível de concordância entre os especialistas, porém, recomenda-se a obtenção 

de nível de concordância acima 70% na etapa final da técnica Delphi41,42.  

 

Coeficiente de concordância de Gwet – AC1/Gwet 

 

Para a avaliação da concordância entre os juízes também foi utilizado o 

Coeficiente de Concordância (AC1) de Gwet43que considera mais de uma categoria 

pertinente a escala de likert modificada, ponderando como uma extensão otimizada do 

coeficiente Kappa para avaliar a concordância entre os juízes. O Resultado advindo do 

AC1 permite utilizar a classificação sugerida por Landis e Koch44.  
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K Nível de concordância 

<0 Não existe concordância 

0 – 0,20 Concordância Mínima 

0,21 – 0,40 Concordância Razoável 

0,41 – 0,60 Concordância Moderada 

0,61 – 0,80 Concordância Substancial 

0,81 – 1,0 Concordância Perfeita 

 

 Separaram-se as 32 questões em quatro grupos, sendo dois para recursos humanos 

e dois para recursos materiais: 

 

 recursos humanos para o cuidado intermediário (Q1-Q12), 

  recursos materiais para o cuidado intermediário (Q13-Q16), 

  recursos humanos para alta dependência (Q1-Q12), 

  recursos materiais para alta dependência (Q13-Q16). 

 

Em cada grupo, utilizando-se os valores AC143, foi obtido a média e o coeficiente 

de variação para identificar a concordância dos avaliadores em cada cenário. Esta 

alternativa vem facilitar a compreensão da expressividade de concordância na aferição 

dos atributos pertinentes a cada cenário, em forma de um valor singular. 
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5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Tendo em vista que não foi realizada nenhuma intervenção ou modificação 

intencional nas variáveis fisiológicas ou psicológicas e sociais dos sujeitos da pesquisa, 

neste caso, enfermeiros especialistas titulados pela Associação Brasileira de Enfermagem 

em Dermatologia, considera-se uma pesquisa com risco mínimo do tipo psico-intelectual 

relacionado à possibilidade do sujeito cometer algum equívoco durante análise do 

instrumento e se sentir tensionado ou constrangido durante as respostas ao questionário. 

Assim, os sujeitos foram orientados que não estavam sendo submetidos a nenhum tipo de 

avaliação técnica e que as respostas, não o afetariam moralmente ou profissionalmente, 

apenas fazia parte de uma pesquisa, não havendo nenhum tipo de punição.  

Em nenhum momento foi feita a identificação e/ou invasão à intimidade dos 

sujeitos, garantindo aos mesmos por meio do TCLE, total sigilo e anonimato, inclusive 

em relação às instituições. Os sujeitos puderam solicitar esclarecimentos em qualquer 

momento, antes e durante o desenvolvimento da pesquisa, além de total liberdade para 

recusar a participação antes e/ou durante qualquer etapa da pesquisa. Os dados da 

pesquisa poderão ser publicados, assegurando o sigilo de sua identidade, ou seja, os 

nomes dos sujeitos não serão divulgados, oferecendo total privacidade e anonimato das 

informações quando divulgadas/publicadas em eventos, livros e artigos científicos. Não 

haverá nenhuma despesa por parte dos sujeitos da pesquisa. 

Cabe ressaltar que os especialistas receberam instruções para responderem os 

formulários/questionário por meio eletrônico em local seguro, em computador particular, 

sem a presença de outras pessoas ou profissional não selecionado, para que não ocorra 

influência em suas respostas e visualização dos dados. Os pesquisadores se 

comprometeram a receber as respostas por meio eletrônico, em computador particular, 

protegido por senha pessoal, evitando compartilhamento com outros indivíduos.  

Sendo respeitados os aspectos citados acima e conforme a Resolução nº 466 de 

2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sobre pesquisas envolvendo seres humanos, 

o Projeto foi submetido e obtendo aprovação com Certificado de Apreciação Ética 

(CAAE) nº 85417918.0.0000.5243. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Perfil sociodemográfico dos especialistas – 1ª fase 

 

             Na primeira fase, participaram desta pesquisa oito enfermeiros, sete do sexo 

feminino e um do masculino, na faixa etária entre 50 a 69 anos. Destes, seis são da região 

Sudeste, quatro residem do Estado de São Paulo e dois no Rio de Janeiro. Um na região 

Nordeste, residente no estado do Piauí, e um na região Sul do Brasil, Porto Alegre. Além 

de possuírem título de especialista em Enfermagem em Dermatologia, sete dos oito juízes 

possuem outra especialização, tais como: Nefrologia, Saúde Coletiva, Metodologia de 

pesquisa, Enfermagem do Trabalho, Administração Hospitalar, Terapia Intensiva e 

Epidemiologia. Dentre os participantes, cinco são Mestres e três são Doutores.   

 Sete juízes apresentaram tempo de formação profissional maior que vinte anos. 

Em relação a atuação profissional, quatro atuam em mais de uma área (assistência, ensino 

e pesquisa), três atuam apenas no ensino e um na área da pesquisa. 

         Quanto a atuação na área de dermatologia, esse tempo variou de 10 a 35 anos. Em 

relação a atividade científica, sete possuem artigos publicados na área da dermatologia e 

capítulos de livros em áreas do conhecimento da enfermagem. 

         A experiência dos juízes em grandes áreas do conhecimento e de diferentes regiões 

do Brasil, seja na assistência, ensino e pesquisa, propicia uma diversidade de 

conhecimento durante o julgamento dos itens, que foram realizados de forma crítica e 

com sugestões pertinentes durante o processo de validação do instrumento.  

 

Tabela1 – Distribuição dos dados sociodemográficos dos participantes da pesquisa na 

primeira fase (n=8). 

Variáveis            N  % 

Sexo   

Masculino 1 12,50 

Feminino 7 87,50 

Faixa etária   

50 – 69 anos 8 100 

Titulação    

Especialização em outra área atuação 7 87,50 
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Mestre 5 62,50 

Doutor 3 37,50 

Tempo de formação profissional   

10 a 20 anos 1 12,50 

>20 anos 7 87,50 

Atuação profissional   

Assistência 4 50,0 

Ensino 7 87,50 

Pesquisa 5 62,50 

Atuação na área de dermatologia   

Sim 8 100 

Publicação na área de dermatologia   

Sim 7 87,50 

Não 1 12,50 

Fonte: O autor, 2018. 

 

6.2 Perfil sociodemográfico dos especialistas – 2ª fase 

 

Na segunda fase, um juiz foi excluído do estudo por não ter comprido com os 

prazos determinados nos critérios de inclusão. Assim nesta fase, participaram sete 

enfermeiros, seis do sexo feminino e um do masculino, na faixa etária entre 50 a 69 anos. 

Destes, cinco são da região Sudeste, três residem do Estado de São Paulo e dois no Rio 

de Janeiro. Um na região Nordeste, residente no estado do Piauí, e um na região Sul do 

Brasil, Porto Alegre. Além de possuírem título de especialista em Enfermagem em 

Dermatologia, seis dos sete juízes possuem outra especialização, tais como: Nefrologia, 

Metodologia de pesquisa, Enfermagem do Trabalho, Administração Hospitalar, Terapia 

Intensiva. Dentre os participantes, cinco são mestres e dois são doutores.   

Seis juízes apresentaram tempo de formação profissional maior que vinte anos. 

Em relação a atuação profissional, três atuam em mais de uma área (assistência, ensino e 

pesquisa), três atuam apenas no ensino e um na área da pesquisa. Quanto a atuação na 

área de dermatologia, esse tempo variou de 10 a 35 anos. Em relação a atividade 

científica, seis possuem artigos publicados na área da dermatologia e capítulos de livros 

em áreas do conhecimento da enfermagem.   



 
 

54 
 

Tabela 2 – Distribuição dos dados sociodemográficos dos participantes da pesquisa na 

segunda fase (n=7). 

Variáveis     N % 

Sexo   

Masculino 1 14,25 

Feminino 6 85,75 

Faixa etária   

50 – 69 anos 7 100 

Titulação    

Especialização em outra área atuação 6 85,75 

Mestre 5 71,25 

Doutor 2 28,50 

Tempo de formação profissional   

10 a 20 anos 1 14,25 

>20 anos 6 85,75 

Atuação profissional   

Assistência 3 42,75 

Ensino 6 85,75 

Pesquisa 4 57,00 

Atuação na área de dermatologia   

Sim 7 100 

Publicação na área de dermatologia   

Sim 6 85,75 

Não 1 14,25 

Fonte: O autor, 2018. 
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6.3 Análise das respostas dos especialistas de acordo com cada proposição 

 

Primeira fase: Cuidado intermediário 

 

Recursos humanos 

 

Foram disponibilizadas 16 questões objetivas de acordo com a escala de Likert 

para o cuidado intermediário, 12 direcionadas para os recursos humanos, destas quatro 

abordavam a porcentagem de enfermeiros, quatro de técnicos e quatro de proporção de 

profissionais para número de pacientes. Sobre os recursos materiais foram apresentadas 

quatro questões. Além das questões objetivas, foi disponibilizado campo para cada juiz 

sugerir alterações de acordo com a sua avaliação. 

Em relação as questões relacionadas aos recursos humanos, a questão que 

abordava “a porcentagem de 11% de enfermeiros na unidade de internação como sendo 

deficiente”, três marcaram o item relevante; quatro grande revisão; e um pequena revisão. 

Importa mencionar que apesar de marcar as opções acima, nenhum juiz forneceu 

sugestões de mudança. Três juízes fizeram apenas comentários que corroboravam com a 

afirmação. Assim, o item permaneceu inalterado.  

Em relação à questão   que considera “razoável a porcentagem de 11% exclusive 

a 22% inclusive de enfermeiros na composição da equipe de enfermagem”, cinco juízes 

consideraram o item relevante e três necessita de grande revisão, porém não enviaram 

sugestões para que a revisão fosse realizada. Assim, não foi possível realizar modificação 

nesse item. 

Sobre a questão que considera “bom a porcentagem de 22% exclusive a 33% 

inclusive de enfermeiros na composição da equipe de enfermagem”, importa mencionar 

que cinco juízes consideraram relevante e três referiram necessidade de pequena revisão, 

porém apenas um sugeriu troca da palavra bom para razoável. Considerando que apenas 

um juiz sugeriu essa mudança, o item não foi modificado.  

Em relação à questão que afirma ser “ideal a porcentagem de enfermeiros acima 

de 33% na composição da equipe de enfermagem”, ressalta-se que seis juízes 

consideraram relevante e dois mencionaram a necessidade de realizar pequena revisão, 

porém apenas um sugeriu substituir a palavra ideal pela palavra bom. Considerando que 

apenas um juiz sugeriu essa mudança, o item não foi modificado.  
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No que diz respeito a questão que considera “deficiente a porcentagem de até 23% 

de técnicos na composição da equipe de enfermagem”, quatro juízes declararam 

relevante, um uma pequena revisão e três marcaram a necessidade de grande revisão, 

porém nas sugestões apenas um considerou o percentual de 23% baixo. Assim, o item foi 

mantido. 

Em relação à questão que considera “razoável a porcentagem de 23% exclusive 

até 45% inclusive de técnicos na composição da equipe de enfermagem”, cinco juízes 

consideraram relevante, e três marcaram a necessidade de grande revisão, destes apenas 

um considerou essa porcentagem insuficiente. Diante disso, o item foi inalterado.  

Sobre a questão que considera “bom a porcentagem de 45% exclusive até 67% 

inclusive de técnicos na composição da equipe de enfermagem”, seis juízes marcaram a 

opção relevante e dois pequena revisão, porém sem sugestão. 

No que diz respeito a questão que considera “ideal a porcentagem acima de 67% 

de técnicos na composição da equipe de enfermagem”, seis juízes declararam ser 

relevante, enquanto um sugeriu pequena revisão, porém não enviou sugestões e outro 

sugeriu grande revisão, destacando que a porcentagem maior de técnicos de enfermagem 

diminui a porcentagem de enfermeiros. Assim, o item não sofreu alteração. 

A questão que considera “deficiente a proporção de 1 profissional por 10 pacientes 

nos diferentes turnos de trabalho” apresentou diversidade de opiniões entre os 

especialistas, pois três consideraram relevante. Embora, cinco tenham sugerido 

necessidade de algum tipo de modificação, considerando o item irrelevante, necessita de 

grande revisão ou de pequena revisão, apenas dois forneceram sugestões, porém, as 

sugestões contradizem ao item marcado, pois concordam com a afirmação descrita na 

questão. Assim, não foi possível modificar o item. 

No que tange a questão que considera “razoável a proporção de 1 profissional por 

8 pacientes nos diferentes turnos de trabalho”, três juízes consideraram relevante, um 

referiu a necessidade de pequena revisão e quatro grande revisão, porém apenas três 

comentou que a proporção é insuficiente necessitando de uma proporção maior de 

profissional por paciente. Diante do fato que a questão considera a proporção razoável e 

não ideal, entende-se que o item pode ser mantido sem alteração. 

Em relação à questão que considera “bom a proporção de 1 profissional por 6 

pacientes nos diferentes turnos de trabalho”, seis julgaram relevante. Dos três que 

sugeriram pequena ou grande revisão, nenhum apresentou sugestão, sendo mantido o item 

inalterado. 
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A questão que considera “ideal a proporção de 1 profissional por 4 pacientes nos 

diferentes turnos de trabalho”, foi considerada relevante por seis juízes. Apesar de dois 

marcarem as opções de necessidade de pequena revisão e irrelevante, não apresentaram 

sugestões de mudança permanecendo o item conforme elaborado. 

 

Recursos materiais 

 

Sobre a “existência de até 2 itens dos materiais acima na unidade é considerado 

deficiente”, cinco juízes consideraram relevante. Apesar de dois juízes marcarem que o 

item necessita de grande revisão, não descrevam as sugestões. Apesar de um juiz, ter 

considerado irrelevante, concordou com a afirmação na sua descrição, julgando 

insuficiente o número de materiais. Assim, o item não foi modificado. 

Sobre a questão que afirma a “existência de até 2 itens exclusive a 4 itens inclusive 

na unidade é considerado razoável”, apenas dois juízes consideraram relevante, os demais 

marcaram que o item necessita de pequena, grande revisão ou irrelevante, porém destes 

apenas um sugeriu a necessidade de incluir todos os recursos materiais, inclusive na 

unidade intermediária. Tendo em vista, avaliação dos demais juízes a precariedade de 

sugestões e que a questão considera como razoável, o item foi mantido sem alteração. 

No que diz respeito a “existência de até 4 itens exclusive a 6 itens inclusive na 

unidade é considerado bom”, cinco juízes consideraram relevante, dois marcaram a opção 

necessita de pequena revisão e apenas um destes juntamente com o juiz que marcou a 

opção necessita de grande revisão  comentou uma  assistência de enfermagem deficitária 

com riscos a iatrogenia, porém não apresentaram sugestões de mudança, permanecendo 

o item inalterado. 

Em relação à questão referente a afirmação de que a “existência acima de 6 itens 

na unidade é considerado ideal”, cinco juízes declararam relevante, concordando com a 

afirmação; três marcaram a necessidade de pequena revisão, destes, um sugeriu que 

depende do perfil da clientela e do tipo de dispositivo, outro que a equipe deve ter ao 

menos um item de cada categoria de recursos necessários, e o terceiro juiz a inclusão da 

cobertura de silicone multicamada. Considerando que o perfil do cliente e os tipos de 

dispositivos já estão especificados, apenas a sugestão do terceiro juiz foi acatada pelo 

pesquisador.  
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Primeira fase: Cuidado alta dependência 

 

Recursos humanos 

 

Em relação às questões sobre os recursos humanos, a questão que aborda que “a 

porcentagem de 12% enfermeiros na composição da equipe de enfermagem é considerada 

deficiente”, quatro juízes consideraram relevante e quatro marcaram a opção necessita de 

grande revisão. Destes, apenas dois forneceram comentários, porém, as mesmas 

contradizem o item marcado, logo que, referiram que a equipe reduzida de profissionais 

não permitirá uma assistência de qualidade com riscos a iatrogenia. Entendendo que assim 

concordam com a afirmação descrita na questão, o item não foi modificado. 

No que tange a questão que considera “razoável a porcentagem de 12% exclusive 

a 24% inclusive dos enfermeiros na composição da equipe de enfermagem”, três juízes 

consideraram relevante; um marcou a opção necessita de pequena revisão e quatro 

marcaram a opção necessita de grande revisão. Importa mencionar que nenhum 

apresentou sugestões, apenas comentários que ratificam a afirmação. Assim, não foi 

possível modificar o item.  

Em relação à questão que   considera “bom a porcentagem de 24% exclusive a 

36% inclusive dos enfermeiros na composição da equipe de enfermagem”, cinco juízes 

consideraram relevante; um referiu a necessidade de pequena revisão, porém não houve 

sugestão; e dois marcaram necessita de grande revisão, apenas um referiu ser insuficiente 

essa porcentagem, não apresentando sugestões de mudança, permanecendo assim o  item 

inalterado.  

Sobre a questão que considera “ideal a porcentagem acima de 36% dos 

enfermeiros na composição da equipe de enfermagem”, cinco juízes declararam 

relevante, dois marcaram a opção necessita de pequena revisão e um necessita de grande 

revisão, porém não houve sugestões, permanecendo o item inalterado. 

Em relação à questão que considera “deficiente a porcentagem de até 22% de 

técnicos na composição da equipe de enfermagem”, quatro juízes consideraram relevante; 

e quatro marcaram o item necessita de grande revisão. Destes, apenas dois fizeram 

comentários que contradizem o item marcado, não sendo possível modificar o item. 

No que diz respeito a questão que considera “razoável a porcentagem de 22% 

exclusive até 43% inclusive de técnicos na composição da equipe de enfermagem”, quatro 

juízes consideraram relevante; três marcaram necessita grande revisão; e um juiz marcou 
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necessita de pequena revisão. Destes, apenas um comentou ser insuficiente essa 

porcentagem de profissionais, propiciando uma assistência de enfermagem deficitária 

com risco a iatrogenia. Ao analisar os comentários, observou-se que contradizem ao item 

marcado, pois concordam com a afirmação descrita na questão, permanecendo o item 

inalterado. 

No que tange à questão que considera “bom a porcentagem de 43% exclusive até 

64% inclusive de técnicos na composição da equipe de enfermagem”, cinco juízes 

consideraram relevante; três marcaram necessita de pequena revisão; e apenas um sugeriu 

ser deficiente essa porcentagem de profissionais, porém não apresentou sugestões de 

mudança, permanecendo o item inalterado. 

Sobre a questão que considera “ideal a porcentagem acima de 64% de técnicos na 

composição da equipe de enfermagem”, cinco juízes consideraram relevante; três 

marcaram necessita de pequena revisão, apenas um referiu potencial para iatrogenias, 

porém não apresentou sugestões de mudança, permanecendo o item inalterado. 

Sobre a questão que considera “deficiente a proporção de 1 profissional por 8 

pacientes nos diferentes turnos de trabalho”, três juízes declararam relevante, quatro 

marcaram a questão necessita de grande revisão, porém apenas dois comentaram 

assistência precária e potencial para iatrogenia, contradizendo o item marcado, pois 

concordam com a afirmação. Apenas um juiz marcou a opção necessita de pequena 

revisão, não fornecendo sugestão, permanecendo o item inalterado.  

No que diz respeito a questão que considera “razoável a proporção de 1 

profissional por 6 pacientes nos diferentes turnos de trabalho”, dois juízes consideraram 

relevante; seis necessita de grande revisão. Destes, dois referiram assistência precária e 

potencial para iatrogenia, e um proporção insuficiente de profissionais para este tipo de 

paciente, porém não apresentaram sugestões de mudança, permanecendo o item 

inalterado. 

Em relação à questão que considera “bom  a proporção de 1 profissional por 4 

pacientes nos diferentes turnos de trabalho”, quatro juízes declararam relevante; um 

necessita de grande revisão, porém não forneceu sugestão;  três juízes marcaram necessita 

de pequena revisão, e apenas um comentou assistência precária e potencial para 

iatrogenia, porém não apresentaram sugestão de modificação, permanecendo o item 

inalterado. 

Em relação à questão que considera “ideal a proporção de um profissional por dois 

pacientes nos diferentes turnos de trabalho”, sete juízes consideraram relevante, um 
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necessita de pequena revisão, porém não houve sugestão, permanecendo o item 

inalterado. 

 

Recursos Materiais 

 

Sobre a questão que considera “a existência de até cinco itens dos materiais acima 

na unidade é considerado deficiente”, quatro juízes consideraram relevante; e quatro 

marcaram a o item necessita de grande revisão, porém, os comentários contradizem ao 

item marcado, pois ratificam com a afirmação descrita. Assim, não foi possível modificar 

o item. 

No que tange à questão que considera “existência de até 5 itens exclusive a 7 itens 

inclusive na unidade é considerada razoável”, quatro juízes marcaram relevante; dois 

necessita de pequena revisão, sem oferecer sugestões; e dois marcaram  a opção necessita 

de grande revisão, apenas um sugeriu a inclusão de todos os itens nessa categoria. O item 

não foi alterado, considerando que a inclusão de todos os materiais nesse cenário 

descaracteriza a afirmação.  

Sobre a questão que considera “a existência de até sete itens exclusive a nove itens 

inclusive na unidade é considerado bom”, seis juízes marcaram relevante; dois necessita 

de pequena revisão, porém, apenas uma sugeriu a inclusão de todos os itens nessa 

categoria. O item não foi alterado, considerando que a inclusão de todos os materiais 

nesse cenário descaracteriza a afirmação.  

No que diz respeito a existência acima de nove itens na unidade é considerado 

ideal, sete juízes declararam relevante, um necessita de pequena revisão, sugerindo a 

inclusão da cobertura de silicone multicamada, acatada pelo pesquisador.  

          Após análise criteriosa das respostas dos especialistas, observa-se que apesar dos 

juízes marcarem opções como item necessita de pequena, grande revisão ou irrelevante, 

na maioria das vezes, não forneceram sugestões, mas sim comentários, que contradiziam 

o item marcado. Diante da precariedade de sugestões, o instrumento foi sensivelmente 

alterado na primeira fase 
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6.4 Análise estatística descritiva através Índice de Validade de Conteúdo (IVC) – 

Primeira fase 

 

A análise das questões foi realizada mediante pontuação obtida pelo julgamento 

dos especialistas através da atribuição de notas para cada questão do formulário. Assim 

sendo, os valores da primeira fase foram apresentados em tabelas, conforme a seguir: 

 

Tabela 3 – Respostas da escala de Likert modificada para a primeira fase da técnica 

Delphi sobre as questões relacionadas ao cuidado intermediário.  

Questões do 

Instrumento Cuidado 

Intermediário 

Especialistas IVC 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8  

Recursos humanos 

Enfermeiros 

1 4 2 2 4 2 2 4 3 0,50 

2 4 2 2 4 2 4 4 4 0,63 

3 4 3 3 4 3 4 4 4 1,00 

4 4 3 4 4 3 4 4 4 1,00 

Técnicos de Enfermagem 

5 4 2 2 4 2 4 4 3 0,63 

6 4 2 2 4 2 4 4 4 0,63 

7 4 3 3 4 3 4 4 4 1,00 

8 4 3 4 4 2 4 4 4 0,88 

Proporção de profissionais para número de pacientes 

9 4 2 2 4 4 1 4 3 0,63 

10 3 2 2 4 2 1 4 4 0,50 

11 4 3 2 4 3 4 4 4 0,88 

12 4 3 4 4 4 4 4 1 0,88 

Recursos materiais 

13 4 2 4 4 4 1 4 2 0,63 

14 4 2 3 4 2 1 4 3 0,63 

15 4 3 4 4 2 3 4 4 0,88 

16 4 3 4 4 3 4 3 4 1,00 

Média  0,77 

Coeficiente de 

Variação 
 

 

0,24 
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Em relação ao IVC relacionado ao cuidado intermediário, na primeira fase, dos 16 

itens avaliados pelos especialistas, oito itens atingiram a taxa recomendada (0,70).  Os 

itens relacionados aos recursos humanos, a porcentagem de enfermeiros nas unidades de 

internação considerado bom (a porcentagem de 22% exclusive a 33% inclusive de 

enfermeiros na composição da equipe de enfermagem) e ideal (a porcentagem de 

enfermeiros  acima de 33% na composição da equipe de enfermagem) atingiu a 

concordância máxima de 1,00, enquanto relativa aos técnicos de enfermagem obteve 

valores de 1,00 e 0,88 respectivamente bom ( a porcentagem de 45% exclusive até 67% 

inclusive de técnicos na composição da equipe de enfermagem) e ideal (a porcentagem 

acima de 67% de técnicos na composição da equipe de enfermagem). 

Em relação à proporção de número de profissionais para pacientes a taxa de 

concordância entre os juízes foi de 0,88, para o cenário classificado como bom (proporção 

de 1 profissional por 6 pacientes) e ideal (proporção de 1 profissional por 4 pacientes). 

           Quanto ao IVC relacionado aos recursos materiais, a taxa de concordância entre 

os juízes foi de 0,88 e 1,00 respectivamente bom (existência de até 4 itens exclusive a 6 

itens inclusive na unidade é considerado bom) e ideal (existência acima de 6 itens na 

unidade é considerado ideal).  

           O cenário de cuidado intermediário os itens com menor concordância entre os 

especialistas foram observados ambos com 0,50 nos cenários considerados deficiente 

onde a porcentagem de 11% enfermeiros nas unidades de internação, e a proporção de 

um profissional para oito pacientes considerado razoável. 

 

Tabela 4 – Respostas da escala de Likert modificada para a primeira fase da técnica 

Delphi sobre as questões relacionadas ao cuidado de alta dependência.  

Questões do 

Instrumento Cuidado 

Alta Dependência  

Especialistas IVC 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8  

Recursos humanos 

Enfermeiros 

1 2 2 2 4 4 2 4 4 0,50 

2 2 2 2 4 2 3 4 4 0,50 

3 4 3 2 4 2 4 4 4 0,75 

4 4 3 2 4 3 4 4 4 0,88 

Técnicos de Enfermagem 
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5 2 2 2 4 4 2 4 4 0,50 

6 4 2 2 4 2 3 4 4 0,63 

7 4 3 3 4 3 4 4 4 1,00 

8 3 3 4 4 3 4 4 4 1,00 

Proporção de profissionais para número de pacientes 

9 2 2 2 4 4 2 4 3 0,50 

10 2 2 2 4 2 2 4 2 0,25 

11 3 3 2 4 3 4 4 4 0,88 

12 4 3 4 4 4 4 4 4 1,00 

Recursos materiais 

13 2 2 4 4 4 2 4 2 0,50 

14 4 2 3 4 2 3 4 4 0,75 

15 4 3 4 4 3 4 4 4 1,00 

16 4 3 4 4 4 4 3 4 1,00 

Média  0,73 

Coeficiente de 

Variação 
 0,34 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Dos 16 itens julgados pelos especialistas no cuidado de alta dependência, foi 

identificado que nove atingiram a taxa recomendada pelo IVC. As questões que atingiram 

o índice de concordância considerado como aceitáveis foi relacionado aos enfermeiros 

com taxa  0,75 no cenário classificado como bom(porcentagem de 24% exclusive a 36% 

inclusive dos enfermeiros na composição da equipe de enfermagem), e  0,88 no  cenário 

classificado como ideal (porcentagem  acima de 36% dos enfermeiros na composição da 

equipe de enfermagem), e para os  técnicos de enfermagem, esta  taxa obteve a  

concordância  de 1,00 no cenário bom (a porcentagem de 43% exclusive até 64% 

inclusive de técnicos na composição da equipe de enfermagem) e ideal (porcentagem 

acima de 64% de técnicos na composição da equipe de enfermagem).  

Em relação a proporção de número de profissionais para pacientes a taxa de 

concordância entre os juízes foi de 0,88 e 1,00 para o cenário classificado como bom 

(proporção de 1 profissional por 4 pacientes) e ideal (proporção de 1 profissional por 2 

pacientes). 

Referente aos recursos materiais auxiliares no cuidado de alta dependência, a taxa 

de concordância atingida entre os juízes foi 0,75 no cenário classificado como razoável 
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(5 itens exclusive a 7 itens inclusive na unidade), bom (7 itens exclusive a 9 itens inclusive 

na unidade) e ideal (acima de 9 itens na unidade) ambos com 1,00. 

Em relação ao cuidado de alta dependência, o indicador com menor taxa de 

concordância 0,25 foi a proporção de número de profissionais para pacientes, considerado 

como razoável (um profissional para seis pacientes). 

O julgamento dos juízes com menor taxa IVC em relação aos recursos materiais 

foi de 0,50 considerado deficiente (existência e até 5 itens na unidade de internação). 

 

6.5 Análise da concordância dos juízes segundo o Coeficiente de concordância – AC1 

– Primeira fase 

 

A análise das respostas dos especialistas foi realizada de acordo com a pontuação 

atribuída por eles, apresentada pela escala de Likert modificada, com score de um a quatro 

pontos correspondendo a irrelevante, necessita de grande revisão, necessita de pequena e 

relevante, respectivamente, em cada questão do estudo. 

 

Tabela 5 – Pontuações atribuídas pelos especialistas no cenário de cuidado intermediário 

relacionadas aos recursos humanos por questões. 

Questões 
Especialistas 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

1 4 2 2 4 2 2 4 3 

2 4 2 2 4 2 4 4 4 

3 4 3 3 4 3 4 4 4 

4 4 3 4 4 3 4 4 4 

5 4 2 2 4 2 4 4 3 

6 4 2 2 4 2 4 4 4 

7 4 3 3 4 3 4 4 4 

8 4 3 4 4 2 4 4 4 

9 4 2 2 4 4 1 4 3 

10 3 2 2 4 2 1 4 4 

11 4 3 2 4 3 4 4 4 

12 4 3 4 4 4 4 4 1 

Fonte: O autor, 2018. 

Nota: Ei=1,2,3,4,5,6,7,8 corresponde aos especialistas 

 

Similarmente foram criadas as tabulações referentes aos cenários de cuidado 

intermediário e alta dependência relacionados aos recursos humanos e materiais. 
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Tabela 6 – Pontuações atribuídas pelos especialistas no cenário de Cuidado Intermediário 

relacionadas aos recursos materiais por questões. 

Questão 
Especialistas 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

13 4 2 4 4 4 1 4 2 

14 4 2 3 4 2 1 4 3 

15 4 3 4 4 2 3 4 4 

16 4 3 4 4 3 4 3 4 

Fonte: O autor, 2018. 

Nota: Ei=1,2,3,4,5,6,7,8 corresponde aos especialistas 

 

Tabela 7 – Pontuações atribuídas pelos especialistas no cenário de cuidado de alta 

dependência relacionadas aos recursos humanos por questões. 

Questão 
Especialistas 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

1 2 2 2 4 4 2 4 4 

2 2 2 2 4 2 3 4 4 

3 4 3 2 4 2 4 4 4 

4 4 3 2 4 3 4 4 4 

5 2 2 2 4 4 2 4 4 

6 4 2 2 4 2 3 4 4 

7 4 3 3 4 3 4 4 4 

8 3 3 4 4 3 4 4 4 

9 2 2 2 4 4 2 4 3 

10 2 2 2 4 2 2 4 2 

11 3 3 2 4 3 4 4 4 

12 4 3 4 4 4 4 4 4 

Fonte: O autor, 2018. 

Nota: Ei=1,2,3,4,5,6,7,8 corresponde aos Especialistas 
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Tabela 8 – Pontuações atribuídas pelos especialistas no cenário de cuidado de alta 

dependência relacionados aos recursos materiais por questões. 

Questão 
Especialistas 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

13 2 2 4 4 4 2 4 2 

14 4 2 3 4 2 3 4 4 

15 4 3 4 4 3 4 4 4 

16 4 3 4 4 4 4 3 4 

Fonte: O autor, 2018. 

Nota: Ei=1,2,3,4,5,6,7,8 corresponde aos especialistas 

 

 

A seguir foi realizada a aplicação do índice de concordância AC1 criado por 

Gwet41entre os juízes para os quatro cenários, índice obtido segundo a expressão: 

 

̂ = 
𝑝𝑎−𝑝𝑒

1−𝑝𝑒
,                                                          (1) 

 

Onde o índicê corresponde à relação entre a diferença das proporções observadas 

(𝑝𝑎)e a proporção esperadas (𝑝𝑒) em relação a proporção complementar da esperada (1 −

𝑝𝑒). A proporção observada foi calculada em função da expressão (2) e a proporção 

esperada foi calculada em função das expressões (3) e (4). 

 

𝑝𝑎 =
1

𝑛
∑ ∑

𝑟𝑖𝑘(𝑟𝑖𝑘−1)

𝑟𝑖(𝑟𝑖−1)

𝑞
𝑘=1

𝑛
𝑖=1                                             (2) 

 

𝑝𝑒 =
1

𝑞−1
∑ 𝜋𝑘(1 −
𝑞
𝑘=1 𝜋𝑘)                                          (3) 

 

𝜋𝑘 =
1

𝑛
∑

𝑟𝑖𝑘

𝑟𝑖

𝑛
𝑖=1                                                   (4) 

Onde: 

 

𝑟𝑖𝑘 corresponde a frequência de especialistas da questão i na categoria k. 

𝑟𝑖corresponde a frequência de especialistas que avaliaram a questão i. 

𝑛corresponde o total de questões. 

𝑞corresponde o total de categorias. 
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No cenário de cuidado intermediário relacionado aos recursos humanos as 

frequências foram explicitadas na tabela 9 e a concordância foi de 0,28, enquanto neste 

cenário relacionado aos recursos matérias explicitado na tabela 10, o índice alcançou o 

valor de 0,35, respectivamente ambos com concordância razoável de acordo com a 

classificação de Landis e Koch. 

 

Tabela 9 – Resultados obtidos para o cálculo do índice de concordância AC1 dos 

especialistas no cenário de cuidado intermediário relacionados aos recursos humanos por 

questões. 

Questão Categoria Likert Modificada Total Categoria Likert Modificada Total 

𝑝𝑎 𝑝𝑒 

 4 3 2 1  4 3 2 1 

 

1 0,11 0,00 0,21 0,00 0,32 0,38 0,13 0,50 0,00 

2 0,36 0,00 0,11 0,00 0,46 0,63 0,00 0,38 0,00 

3 0,36 0,11 0,00 0,00 0,46 0,63 0,38 0,00 0,00 

4 0,54 0,04 0,00 0,00 0,57 0,75 0,25 0,00 0,00 

5 0,21 0,00 0,11 0,00 0,32 0,50 0,13 0,38 0,00 

6 0,36 0,00 0,11 0,00 0,46 0,63 0,00 0,38 0,00 

7 0,36 0,11 0,00 0,00 0,46 0,63 0,38 0,00 0,00 

8 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 0,75 0,13 0,13 0,00 

9 0,21 0,00 0,04 0,00 0,25 0,50 0,13 0,25 0,13 

10 0,11 0,00 0,11 0,00 0,21 0,38 0,13 0,38 0,13 

11 0,36 0,04 0,00 0,00 0,39 0,63 0,25 0,13 0,00 

12 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 0,75 0,13 0,00 0,13 

Média 𝑝𝑎  0,42  

Média 𝑝𝑒(𝜋𝑘)  0,59 0,16 0,20 0,05 1,00 

𝜋𝑘(1 − 𝜋𝑘)  0,24 0,13 0,16 0,04 0,58 

Fonte: O autor, 2018. 
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Tabela 10 – Resultados obtidos para o cálculo do índice de concordância AC1 dos 

especialistas no cenário de Cuidado Intermediário relacionados aos recursos materiais por 

questões. 

Questão 
Categoria Likert 

Modificada 
Total Categoria Likert Modificada Total 

𝑝𝑎 𝑝𝑒 

 4 3 2 1  4 3 2 1  

13 0,36 0,00 0,04 0,00 0,39 0,63 0,00 0,25 0,13  

14 0,11 0,04 0,04 0,00 0,18 0,38 0,25 0,25 0,13  

15 0,36 0,04 0,00 0,00 0,39 0,63 0,25 0,13 0,00  

16 0,36 0,11 0,00 0,00 0,46 0,63 0,38 0,00 0,00  

Média𝑝𝑎  0,36  

Média 𝑝𝑒 (𝜋𝑘)  0,56 0,22 0,16 0,06 1,00 

𝜋𝑘(1 − 𝜋𝑘)  0,25 0,17 0,13 0,06 0,61 

Fonte: O autor, 2018. 

 

De forma análoga, o cenário do cuidado de alta dependência relacionado aos 

recursos humanos e materiais, as frequências observadas e esperadas foram explicitadas 

na tabela 11 e 12, sendo que concordância foi de 0,29 e 0,19, respectivamente, 

consideradas razoável e mínima.  

 

Tabela 11 – Resultados obtidos para o cálculo do índice de concordância AC1 dos 

especialistas no cenário de Cuidado Alta Dependência relacionados aos recursos humanos 

por questões. 

Questão Categoria Likert modificada Total Categoria Likert modificada Total 

𝑝𝑎 𝑝𝑒 

 
4 3 2 1 

 
4 3 2 1 

 

 

1 0,21 0,00 0,21 0,00 0,43 0,50 0,00 0,50 0,00 

2 0,11 0,00 0,21 0,00 0,32 0,38 0,13 0,50 0,00 

3 0,36 0,00 0,04 0,00 0,39 0,63 0,13 0,25 0,00 

4 0,36 0,04 0,00 0,00 0,39 0,63 0,25 0,13 0,00 

5 0,21 0,00 0,21 0,00 0,43 0,50 0,00 0,50 0,00 

6 0,21 0,00 0,11 0,00 0,32 0,50 0,13 0,38 0,00 

7 0,36 0,11 0,00 0,00 0,46 0,63 0,38 0,00 0,00 

8 0,36 0,11 0,00 0,00 0,46 0,63 0,38 0,00 0,00 

9 0,11 0,00 0,21 0,00 0,32 0,38 0,13 0,50 0,00 

10 0,04 0,00 0,54 0,00 0,57 0,25 0,00 0,75 0,00 
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11 0,21 0,11 0,00 0,00 0,32 0,50 0,38 0,13 0,00 

12 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 0,88 0,13 0,00 0,00 

Média 𝑝𝑎  0,43  

Média 𝑝𝑒(𝜋𝑘)  0,53 0,19 0,28 0,00 1,00 

𝜋𝑘(1 − 𝜋𝑘)  0,25 0,15 0,20 0,00 0,60 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Tabela 12 – Resultados obtidos para o cálculo do índice de concordância AC1 dos 

especialistas no cenário de Cuidado Alta Dependência relacionados aos recursos 

materiais por questões. 

Questão 
Categoria Likert 

Modificada 
Total Categoria Likert Modificada Total 

𝑝𝑎 𝑝𝑒 

 4 3 2 1  4 3 2 1  

13 0,21 0,00 0,21 0,00 0,43 0,50 0,00 0,50 0,00  

14 0,21 0,04 0,04 0,00 0,29 0,50 0,25 0,25 0,00  

15 0,54 0,04 0,00 0,00 0,57 0,75 0,25 0,00 0,00  

16 0,54 0,04 0,00 0,00 0,57 0,75 0,25 0,00 0,00  

Média𝑝𝑎  0,46  

Média 𝑝𝑒 (𝜋𝑘)  0,63 0,19 0,19 0,00 1,00 

𝜋𝑘(1 − 𝜋𝑘)  0,23 0,15 0,15 0,00 0,54 

Fonte: O autor, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

Exemplificando de forma pictográfica 

 

Figura 1.  Exemplo de cálculo da proporção absoluta 

 

Fonte: autor, 2018 

 

Figura 2. Exemplo de cálculo da proporção esperada 

 

Fonte: autor, 2018 
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6.6 Análise das respostas dos especialistas de acordo com cada proposição 

Segunda fase: Cuidado intermediário 

 

Na segunda fase foram disponibilizadas oito questões de acordo com a escala de 

Likert para o cuidado intermediário, seis direcionadas para os recursos humanos e duas 

para os recursos materiais, mantendo o campo para cada juiz sugerir alterações de acordo 

com sua avaliação.  

 

Recursos humanos 

 

Em relação as questões relacionadas aos recursos humanos, a questão que 

abordava “a porcentagem de 11% enfermeiros na unidade de internação como sendo 

deficiente”, seis juízes marcaram o item relevante; e apenas uma pequena revisão, porém 

este não forneceu sugestão de mudança no instrumento, assim o item permaneceu 

inalterado. 

Sobre a questão que considera “razoável a porcentagem de 11% exclusive e 22% 

inclusive de enfermeiros na composição da equipe de enfermagem”, seis juízes 

consideraram o item relevante; e um necessita de grande revisão, porém não enviou 

sugestão para que a revisão fosse realizada. Assim, não foi possível realizar modificação 

nesse item. 

No que diz respeito a questão que considera “deficiente a porcentagem de até 23% 

de técnicos na composição da equipe de enfermagem”, seis juízes declararam relevante; 

um uma pequena revisão, porém não houve sugestão de mudança, permanecendo o item 

inalterado. 

Em relação à questão que considera “razoável a porcentagem de 23% exclusive e 

até 45% inclusive de técnicos na composição da equipe de enfermagem”, cinco juízes 

consideraram relevante; um uma pequena revisão; e um grande revisão, porém não houve 

sugestões de mudança. Diante disso, o item permaneceu inalterado. 

A questão que considera “deficiente a proporção de 1 profissional por 10 pacientes 

nos diferentes turnos de trabalho” apresentou diversidades de opiniões entre os 

especialistas, cinco juízes consideraram relevante; e dois necessita de grande revisão, 

comentando apenas que essa proporção de profissionais coloca em risco a segurança do 

paciente e potencial iatrogenias. Considerando que o comentário indica concordância 

com a afirmação descrita na questão o item não foi modificado. 
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No que tange a questão que considera “razoável a proporção de 1 profissional por 

8 pacientes nos diferentes turnos de trabalho”, três juízes consideraram relevante; dois 

necessita de pequena revisão; e dois necessita de grande revisão. Dos quatro que 

marcaram a necessidade de revisão apenas um comentou que 1 funcionário para 4 

pacientes nos cenários de alta dependência, pode colocar em risco a segurança do 

paciente. Entretanto, cabe ressaltar que o cenário avaliado nessa questão foi direcionado 

para o cuidado intermediário. Assim, o item não foi alterado. 

 

Recursos materiais 

 

Sobre a “existência de até 2 itens dos materiais acima na unidade é considerado 

deficiente”, seis juízes consideraram relevante; e um necessita de grande revisão. Porém 

em seu comentário concordou com a afirmação em sua descrição, julgando ser 

insuficiente o número de materiais. Assim, o item não foi alterado. 

Em relação à questão que afirma a “existência de até 2 itens exclusive a 4 itens 

inclusive na unidade é considerado razoável”, três juízes consideraram relevante; três 

marcaram necessita de pequena revisão; e um necessita de grande revisão, porém destes 

apenas dois comentaram ser insuficiente os itens para  uma assistência de qualidade, 

porém não apresentaram sugestões de mudança, permanecendo o item inalterado. 

 

Segunda fase: Cuidado de alta dependência 

 

Recursos humanos 

 

Em relação as questões sobre os recursos humanos, a questão que aborda “a 

porcentagem de 12% de enfermeiros na composição da equipe de enfermagem é 

considerada deficiente”, seis juízes consideraram relevante; e um apenas necessita de 

grande revisão, comentando uma assistência de enfermagem precária com a quantidade 

de profissionais reduzido. Assim concordou com afirmação descrita, com isso, o item 

permaneceu inalterado. 

No que tange a questão que considera “razoável a porcentagem de 12% exclusive 

a 24% inclusive dos enfermeiros na composição da equipe de enfermagem”, três juízes 

declararam relevante; dois necessita de pequena revisão; um necessita de grande revisão; 

e um irrelevante. Apenas este último comentou ser insuficiente esse quantitativo de 
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profissionais para assistência de qualidade, não apresentado sugestões de mudança, 

permanecendo o item inalterado. 

Sobre a questão que considera “deficiente a porcentagem de até 22% de técnicos 

na composição da equipe de enfermagem “, cinco juízes consideraram relevante; um 

necessita de grande revisão; e um irrelevante, porém sem sugestões de mudança, 

permanecendo assim o item inalterado. 

No que diz respeito a questão que considera “razoável a porcentagem de 22% 

exclusive até 43% inclusive de técnicos na composição da equipe de enfermagem”, quatro 

juízes marcaram como sendo relevante; um necessita de pequena revisão; e dois necessita 

de grande revisão, porém apenas um comentou uma proporção adequada de cerca de 50% 

suplantado com enfermeiros. Diante da ausência de sugestões dos três juízes e de clareza 

no único comentário realizado, não foi possível realizar alteração no item.  

Em relação à questão que considera “deficiente a proporção de 1 profissional para 

8 pacientes nos diferentes turnos de trabalho”, seis juízes declararam relevante; apenas 

um marcou necessita de grande revisão, porém sem sugestão de mudança, permanecendo 

item inalterado. 

Sobre a questão que considera “razoável a proporção de 1 profissional por 6 

pacientes nos diferentes turnos de trabalho”, quatro juízes consideraram relevante; dois 

necessita de pequena revisão; e um necessita de grande revisão, comentando este último 

ser insuficiente a proporção para uma assistência de qualidade, porém não apresentou 

sugestão de modificação, permanecendo o item inalterado.  

 

Recursos materiais  

 

Sobre a questão que considera “a existência de até cinco itens dos materiais acima 

na unidade é considerado deficiente”, cinco juízes consideraram relevante; dois necessita 

de grande revisão, porém não houve sugestão de modificação, permanecendo o item 

inalterado.  
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6.7 Análise estatística descritiva através Índice de Validade de Conteúdo (IVC) – 

Segunda fase 

 

A análise das questões foi realizada através da pontuação obtida pelo julgamento 

dos especialistas através da atribuição de notas para cada questão do formulário. Assim 

sendo, os valores da segunda fase foram apresentados em tabelas, conforme a seguir: 

 

Tabela 13 – Respostas da escala de Likert modificada para a segunda fase da técnica 

Delphi sobre as questões relacionadas ao cuidado intermediário.  

Questões do 

Instrumento Cuidado 

Intermediário Especialistas IVC 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7   

Recursos humanos 

Enfermeiros 

1 4 4 4 4 4 3 4 1 

2 4 4 4 4 2 4 4 0,86 

Técnicos de Enfermagem 

3 4 4 4 4 3 4 4 1 

4 4 3 2 4 3 4 4 0,86 

Proporção de profissionais para número de pacientes 

5 2 4 4 4 4 2 4 0,71 

6 2 3 3 4 2 4 4 0,71 

Recursos materiais 

7 4 4 4 4 4 2 4 0,86 

8 3 3 3 4 2 2 4 0,71 

Média   0,82 

Coeficiente de 

Variação   0,18 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Em relação ao IVC relacionado ao cuidado intermediário, na segunda fase, os oito 

itens julgados pelos especialistas, todos atingiram a taxa recomendada (0,70). Os itens 

relacionados aos recursos humanos, a porcentagem de enfermeiros considerados 

deficiente (a porcentagem de 11% enfermeiros na composição da equipe de enfermagem) 

e razoável (a porcentagem de 11% exclusive e 22% inclusive de enfermeiros na 

composição da equipe de enfermagem) atingiu a concordância de 1,00 e 0,86, enquanto 



 
 

75 
 

relativo aos técnicos de enfermagem obteve valores de 1,00 e 0,86 respectivamente 

deficiente (a porcentagem de até 23% de técnicos na composição da equipe de 

enfermagem) e razoável (a porcentagem de 23% exclusive e até 45% inclusive de técnicos 

na composição da equipe de enfermagem). 

         Em relação a proporção de número de profissionais para pacientes a taxa de 

concordância entre os juízes no cenário classificado como deficiente (a proporção de 1 

profissional por 10 pacientes nos diferentes turnos de trabalho) e razoável (razoável a 

proporção de 1 profissional por 8 pacientes nos diferentes turnos de trabalho), ambos com 

taxa 0,71. 

        Quanto ao IVC relacionado aos recursos materiais, a taxa de concordância entre os 

juízes foi de 0,86 e 0,71 respectivamente deficiente (existência de até 2 itens dos materiais 

acima na unidade) e razoável (existência de até 2 itens exclusive a 4 itens inclusive na 

unidade). 

    

Tabela 14 – Respostas da escala de Likert modificada para a segunda fase da técnica 

Delphi sobre as questões relacionadas ao cuidado de alta dependência.  

Questões do 

Instrumento Cuidado 

Alta Dependência  Especialistas IVC 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7   

Recursos humanos 

Enfermeiros 

1 4 4 4 4 4 2 4 0,86 

2 4 3 2 4 1 3 4 0,71 

Técnicos de Enfermagem 

3 4 4 4 4 1 2 4 0,71 

4 4 4 2 4 2 3 4 0,71 

Proporção de profissionais para número de pacientes 

5 4 4 4 4 4 3 4 1,00 

6 2 3 3 4 2 4 4 0,71 

Recursos materiais 

7 4 4 3 4 4 2 4 0,86 

Média   0,81 

Coeficiente de 

Variação   0,12 

 

Fonte: O autor, 2018. 
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Dos sete itens julgados pelos especialistas na segunda fase relacionado ao cuidado 

de alta dependência, todos atingiram a taxa de 0,70. As questões relacionadas aos recursos 

humanos, a porcentagem de enfermeiros com taxa de 0,86 e 0,71 respectivamente 

deficiente (a porcentagem de 12% de enfermeiros na composição da equipe de 

enfermagem) e razoável (a porcentagem de 12% exclusive a 24% inclusive dos 

enfermeiros na composição da equipe de enfermagem), e para os técnicos de enfermagem, 

esta taxa obteve concordância de ambos 0,71 no cenário classificado como deficiente (a 

porcentagem de até 22% de técnicos na composição da equipe de enfermagem) e razoável 

( a porcentagem de  22% exclusive até 43% inclusive de técnicos na composição da 

equipe de enfermagem).  

Em relação a proporção de número de profissionais para pacientes a taxa de 

concordância entre os juízes foi de 1,00 e 0,71 para o cenário classificado como deficiente 

(a proporção de 1 profissional para 8 pacientes nos diferentes turnos de trabalho) e 

razoável (a proporção de 1 profissional para 6 pacientes nos diferentes turnos de trabalho). 

        Referente aos recursos materiais no cuidado de alta dependência apenas um item foi 

julgado pelos especialistas, obtendo taxa de concordância de 0,86 no cenário classificado 

como deficiente (a existência de até cinco itens dos materiais acima na unidade).  

 

6.8 Análise da concordância dos juízes segundo o Coeficiente de Concordância – 

AC1 – Segunda fase  

 

        A análise das respostas dos especialistas foi realizada de acordo com a pontuação 

atribuída por eles, apresentada pela escala de Likert modificada, com score de um a quatro 

pontos correspondendo a irrelevante, necessita de grande revisão, necessita de pequena e 

relevante, respectivamente, em cada questão do estudo 

 

Tabela 15 – Pontuações atribuídas pelos especialistas no cenário de cuidado 

intermediário relacionadas aos recursos humanos por questões. 

Questão 
Especialistas 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

1 4 4 4 4 4 3 4 

2 4 4 4 4 2 4 4 

3 4 4 4 4 3 4 4 
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4 4 3 2 4 3 4 4 

5 2 4 4 4 4 2 4 

6 2 3 3 4 2 4 4 

Fonte: O autor, 2018. 

Nota: Ei= 1,2,3,4,5,6,7 corresponde aos especialistas 

 

          Similarmente foram criadas as tabulações referentes aos cenários de cuidado 

intermediário relacionados aos recursos materiais, e aos cuidados de alta dependência 

referente aos recursos humanos e materiais 

 

Tabela 16 – Pontuações atribuídas pelos especialistas no cenário de cuidado 

intermediário relacionadas aos recursos materiais por questões.  

Questão 

Especialistas 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

7 4 4 4 4 4 2 4 

8 3 3 3 4 2 2 4 

Fonte: O autor, 2018. 

Nota: Ei= 1,2,3,4,5,6,7 

 

Tabela 17 – Pontuações atribuídas pelos especialistas no cenário de alta dependência 

relacionadas aos recursos humanos por questões.  

Questão 
Especialistas 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

1 4 4 4 4 4 2 4 

2 4 3 2 4 1 3 4 

3 4 4 4 4 1 2 4 

4 4 4 2 4 2 3 4 

5 4 4 4 4 4 3 4 

6 2 3 3 4 2 4 4 

Fonte: O autor, 2018. 

Nota: Ei= 1,2,3,4,5,6,7 
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Tabela 18 – Pontuações atribuídas pelos especialistas no cenário de alta dependência 

relacionadas aos recursos materiais por questões. 

Questão 

Especialistas 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

7 4 4 3 4 4 2 4 

Fonte: O autor, 2018. 

Nota: Ei= 1,2,3,4,5,6,7 

 

Tabela 19 – Resultados obtidos para o cálculo do índice de concordância AC1 dos 

especialistas no cenário de cuidado intermediário relacionados aos recursos humanos por 

questões. 

Questão Categoria Likert modificada Total Categoria Likert Modificada Total 

𝑝𝑎 𝑝𝑒 

 4 3 2 1  4 3 2 1 

 

1 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 0,86 0,14 0,00 0,00 

2 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 0,86 0,00 0,14 0,00 

3 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 0,86 0,14 0,00 0,00 

4 0,29 0,05 0,00 0,00 0,33 0,57 0,29 0,14 0,00 

5 0,48 0,00 0,05 0,00 0,52 0,71 0,00 0,29 0,00 

6 0,14 0,05 0,05 0,00 0,24 0,43 0,29 0,29 0,00 

Média 𝑝𝑎  0,54  

Média 𝑝𝑒(𝜋𝑘)  0,57 0,14 0,29 0,00 1,00 

𝜋𝑘(1 − 𝜋𝑘)  0,24 0,12 0,20 0,00 0,56 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Tabela 20 – Resultados obtidos para o cálculo do índice de concordância AC1 dos 

especialistas no cenário de cuidado intermediário relacionados aos recursos materiais por 

questões. 

Questão 
Categoria Likert 

modificada 
Total Categoria Likert modificada Total 

𝑝𝑎 𝑝𝑒 

 4 3 2 1  4 3 2 1  

7 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 0,86 0,00 0,14 0,00  

8 0,05 0,14 0,05 0,00 0,24 0,29 0,43 0,29 0,00  
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Média𝑝𝑎  0,48  

Média 𝑝𝑒 (𝜋𝑘)  0,57 0,21 0,21 0,00 1,00 

𝜋𝑘(1 − 𝜋𝑘)  0,24 0,17 0,17 0,00 0,58 

Fonte: O autor, 2018. 

 

No cenário de cuidado intermediário relacionado aos recursos humanos as 

frequências foram explicitadas na tabela 18 e a concordância foi de 0,43, considerado 

concordância moderada. Enquanto no cenário relacionado aos recursos matérias 

explicitado na tabela 19, o índice alcançou o valor de 0,35, considerado razoável. 

 

Tabela 21 – Resultados obtidos para o cálculo do índice de concordância AC1 dos 

especialistas no cenário de cuidado alta dependência relacionados aos recursos humanos 

por questões. 

Questão Categoria Likert modificada Total Categoria Likert modificada Total 

𝑝𝑎 𝑝𝑒 

 4 3 2 1  4 3 2 1 

 

1 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 0,86 0,00 0,14 0,00 

2 0,14 0,05 0,00 0,00 0,19 0,43 0,29 0,14 0,14 

3 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 0,71 0,00 0,14 0,14 

4 0,29 0,00 0,05 0,00 0,33 0,57 0,14 0,29 0,00 

5 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 0,86 0,14 0,00 0,00 

6 0,14 0,05 0,05 0,00 0,24 0,43 0,29 0,29 0,00 

Média 𝑝𝑎  0,44  

Média 𝑝𝑒(𝜋𝑘)  0,62 0,19 0,19 0,00 1,00 

𝜋𝑘(1 − 𝜋𝑘)  0,24 0,15 0,15 0,00 0,53 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Tabela 22 – Resultados obtidos para o cálculo do índice de concordância AC1 dos 

especialistas no cenário de cuidado alta dependência relacionados aos recursos materiais 

por questões. 

Questão 
Categoria Likert 

modificada 
Total Categoria Likert modificada Total 

𝑝𝑎 𝑝𝑒 
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 4 3 2 1  4 3 2 1  

13 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 0,71 0,14 0,14 0,00  

Média𝑝𝑎  0,48  

Média 𝑝𝑒 (𝜋𝑘)  0,71 0,14 0,14 0,00 1,00 

𝜋𝑘(1 − 𝜋𝑘)  0,20 0,12 0,12 0,00 0,45 

 

De forma análoga, o cenário do cuidado de alta dependência relacionado aos 

recursos humanos e materiais, as frequências observadas e esperadas foram explicitadas 

na tabela 20 e 21, sendo que concordância foi de 0,32 e 0,38, respectivamente, 

consideradas razoável. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos, pode-se constatar que na primeira fase de respostas 

dos juízes referente aos recursos humanos nos cenários de cuidado intermediário e alta 

dependência, houve incompatibilidade entre as respostas marcadas na escala de likert e a 

descrição no espaço destinado a sugestões. Observou-se que muitos juízes ao marcarem 

na escala de Likert opção correspondente a mudança no instrumento, os mesmos não 

descreveram a mudança propriamente dita, apenas realizaram comentários que muitas 

vezes contradiziam a resposta marcada, concordando com a afirmação descrita na 

questão. Em relação aos recursos humanos, tal fato talvez possa ser explicado pelo 

desconhecimento dos especialistas sobre o detalhamento da   resolução Cofen nº 

543/201737, que fixa os parâmetros mínimos para dimensionar o quantitativo de 

profissionais das diferentes categorias de enfermagem para os serviços/locais em que são 

realizadas atividades de enfermagem. Os referidos parâmetros constituem-se em 

referências na orientação de gestores, gerentes e enfermeiros dos serviços de saúde, para 

fins do planejamento acerca do quantitativo de profissionais necessários para execução 

das ações de enfermagem. 

Nesse sentido, destaca-se que o dimensionamento dos profissionais de 

enfermagem é a etapa inicial realizada pelos enfermeiros no processo gerencial na 

distribuição de pessoal. Através dessa ferramenta, é realizada a previsão do quantitativo 

de profissionais necessários para suprir as necessidades da assistência de enfermagem aos 

clientes, direta ou indiretamente. 

Assim ressalta-se que a dependência dos clientes em relação aos cuidados de 

enfermagem é crescente nas unidades hospitalares brasileiras, tornando esse profissional 

singular nas unidades de internação. Estudo descritivo com abordagem quantitativa, 

realizado em uma unidade de clínica médica de um Hospital Regional da Área 

Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, evidenciou através do sistema de 

classificação de pacientes proposto por Fugulin, que o perfil daquela unidade de 

internação foi caracterizado como alta dependência e semi-intensivo45. Tal fato, revela a 

realidade de muitas unidades de clínica médica dos hospitais brasileiros, que absorvem 

clientes com diferentes níveis de complexidade, inclusive os de semi intensivo exigindo 

maior quantitativo de profissionais para prestação dos cuidados, incluindo os preventivos 

relacionados a prevenção de LP.  
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Sobre isso, importa mencionar que o protocolo do Ministério da Saúde de 

prevenção de úlcera por pressão7 e Guideline36, orientam que todos os clientes devem ser 

avaliados sistematicamente na admissão pelo enfermeiro na identificação do risco e a 

reavaliação diária no intuito de ajustar as intervenções de acordo com a necessidade do 

cliente.  

Diante isso, podemos ressaltar que esse profissional torna-se imprescindível na 

prestação dos cuidados acerca da prevenção de LP, além da equipe multiprofissional 

composta por médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e pelos técnicos de enfermagem na 

execução das intervenções prescritas. Contrapondo a isso, estudos vêm demonstrando 

subdimensionamento de profissionais de enfermagem nas unidades de internação, 

impactando na qualidade do cuidado prestado ao cliente, resultando em um maior risco 

de evento adverso, dentre eles as lesões por pressão45-47. 

Quando ocorre o subdimensionamento de enfermeiros, atividades privativas 

previstas em lei de acordo com o exercício profissional e resoluções deixam de serem 

realizadas. A escassez de profissionais nos hospitais públicos brasileiros acarreta uma 

cascata de situações, levando a sobrecarga de trabalho e consequentemente a fadiga, 

cansaço e diminuição da capacidade de atenção, resultando em eventos adversos. Ainda 

nesse contexto, estudo realizado em 12 países da Europa, provou que enfermeiros que 

trabalham em turnos maiores que 12 horas apresentaram sobrecarga de trabalho, 

evidenciado pela má qualidade do cuidado e a diminuição da segurança do paciente, 

potencializando os eventos adversos, como a LP33. 

Portanto, o gerenciamento do cuidado de enfermagem deve estar em coerência 

com a gestão da qualidade e a segurança do cliente45. A adequação do quantitativo de 

profissionais de enfermagem, especificamente dos enfermeiros, pode ser visto pelos 

gestores sobre a ótica puramente financeira, uma vez que incorrerá no dispêndio de 

recursos financeiros atrelados à folha de pagamento de pessoal com maior remuneração 

que o de nível técnico45. 

Assim, destaca-se que o dimensionamento adequado de profissionais de 

enfermagem é essencial pra um atendimento seguro. As instituições devem prever e 

prover condições favoráveis em termos de recursos humanos nas unidades de internação, 

que permitam não apenas evitar a ocorrência de eventos adversos, mas também a 

manutenção da saúde dos profissionais de enfermagem que desempenham longas 

jornadas de trabalho48. A prevenção e controle da ocorrência desses eventos exigem 

capital financeiro e políticas públicas voltadas para a valorização dos profissionais, 
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compromisso ético e a criação de metas institucionais com objetivo de valorizar a 

segurança do paciente e a saúde do profissional que desempenha o cuidado. 

Especificamente sobre os resultados relacionados aos recursos materiais no 

cuidado intermediário e alta dependência, ressalta-se que apenas um juiz especialista 

sugeriu a inserção da cobertura de espuma de silicone que vem sendo recomendada como 

de grande eficácia e eficiência na diminuição da incidência de LP. Estudo prospectivo, 

controlado e randomizado, realizado no Hospital Royal Melborne, na Austrália com 440 

clientes, avaliou a positividade do uso da cobertura de espuma de silicone. Foram 

randomizados dois grupos de clientes, um grupo controle (n=221)  que recebeu as 

estratégias habituais de prevenção de LP, e o  grupo experimental (n=219),  que recebeu 

o tratamento habitual, além cobertura de espuma de silicone. Concluindo, que a utilização 

da cobertura de silicone em associação com as medidas preventivas, procedeu na redução 

de 10% na incidência de LP49. 

Ainda nesse contexto, o uso apropriado desses recursos visa aumentar os cuidados 

acerca da prevenção. Duas revisões sistemáticas publicadas nos anos de 2013 e 201450,51, 

avaliaram a utilização de coberturas sobre proeminências ósseas para prevenção de LP 

por dispositivo médico em clientes imobilizados internados em uma UTI, concluindo que 

a incidência de LP reduziu significativamente 

Nesse contexto, enfatiza-se a tríade proposta por Donabedian que insere a 

importância dos recursos materiais na estrutura institucional, garantindo qualidade, 

continuidade e integralidade52. Caso não haja recursos adequados, medidas preventivas 

serão comprometidas, danificando o processo e consequentemente o resultado.  

Diante disso, os recursos materiais são utilizados de forma auxiliar em relação as 

medidas preventivas direcionadas para prevenção de LP. Esses dispositivos vêm 

demonstrando ser um de grande importância na redução dos fatores extrínsecos, que estão 

diretamente relacionados com o cuidado de enfermagem, entre eles: pressão, fricção, 

maceração, cisalhamento e alteração do microclima. Perante isso, os recursos materiais 

colaboram na diminuição dos fatores de risco, melhorando a tolerância da pele.  

Devido à baixa concordância entre os especialistas advindas da primeira rodada 

da técnica Delphi foi fundamental a realização de nova avaliação do instrumento 

proposto. Tal necessidade ocorreu também em um estudo realizado para validação de um 

protocolo de avaliação do cliente na área de dermatologia53. A análise quantitativa dos 

resultados em relação à concordância dos especialistas permitiu descartar 17 questões 

dentre as 32 questões iniciais, uma vez que o IVC atingiu o valor superior a 0,7041,42. 
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Assim, os resultados revelaram a importância da avaliação do instrumento em 

duas fases. Diante da incompatibilidade na marcação das respostas dos juízes na escala 

de Likert e observações apresentadas na primeira fase, importa mencionar que foram 

feitas novas orientações por e-mail na tentativa de maior esclarecimento em relação ao 

preenchimento do instrumento. Com isso, percebeu-se melhor entendimento na segunda 

fase, pois o instrumento atingiu um nível considerável de aceitação pelos juízes, fato 

evidenciado pelo IVC e Gwet.  

No confronto dos resultados na fase I e fase II o AC1 relacionado ao cuidado 

intermediário verificou-se que em relação aos recursos humanos os valores foram 0,28 e 

0,43, classificados segundo Landis e Koch como razoável e moderado, mostrando uma 

melhora na concordância em função das otimizações do instrumento.  Neste cenário de 

cuidado relacionado aos recursos materiais percebeu-se que o índice AC1 de Gwet 

apresentou valor constante de 0,35, considerado razoável.  Cabe ressaltar, que apesar do 

IVC ter mostrado uma ascendência por se tratar apenas da observação da frequência 

relativa, o AC1 Gwet é mais abrangente, por que considera a categorização diversificada 

da distribuição de frequência da escala de Likert. 

Similarmente, na comparação dos resultados o AC1 de Gwet referente aos 

cuidados de alta dependência, os recursos humanos sofreram um leve aumento, de 0,29 

para 0,32 o que conduziu a manter a classificação razoável segundo Landis e Koch, talvez 

por ter sido feito uma alteração na estrutura das questões de forma pouco relevante. Em 

relação aos recursos materiais o AC1 de Gwet praticamente dobrou, de 0,19 para 0,38, 

passando da classificação mínima para a razoável, o que prova a real concordância dos 

juízes uma vez que não ocorreu modificações nas questões. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar do desafio de elaborar e validar um instrumento de avaliação dos recursos 

humanos e materiais direcionados para prevenção de LP, o presente estudo atingiu 

totalmente os objetivos propostos. Este desafio esteve evidente tanto na elaboração do 

instrumento, visto à complexidade do tema, como na validação pelos especialistas. 

Apesar das limitações decorrentes da utilização da técnica Delphi, destacamos  o 

anonimato e o feedback, tal  característica acarreta outras desvantagens em relação aos 

métodos presenciais, por não permitir comunicação verbal, que, normalmente, é uma 

enorme fonte de informações, limitando em determinadas situações os participantes  a 

seguir ou então a manipular os resultados, levando os grupos a falsos consensos, opiniões 

distorcidas e o não entendimento da pesquisa. 

Diante da inexistência de um instrumento de avaliação dos recursos humanos e 

materiais na perspectiva da prevenção de LP, a elaboração e validação do instrumento 

proposto poderá contribuir significativamente para a prática dos enfermeiros, permitindo 

um diagnóstico situacional da realidade das unidades de internação em relação a estes 

recursos nos diferentes cenários de cuidado onde o cliente encontra-se inserido. Contudo, 

sugere-se a realização de novos estudos considerando a validação do instrumento na 

prática clínica, podendo posteriormente ser utilizado inclusive na realização de pesquisas 

cientificas.  
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Título do projeto: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO 

DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NA PERSPECTIVA DA PREVENÇÃO DE LESÃO 

POR PRESSÃO: ESTUDO METODOLÓGICO 

Pesquisador Responsável: Profª Drª Euzeli da Silva Brandão e Renato Tonole 

Instituição do pesquisador responsável: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/Universidade 

Federal Fluminense 

Telefones para contato com a pesquisadora: (21) 2629-9478 e (21) 99808-3847 

 

Nome do participante da pesquisa:______________________________________________ 

Idade:______anos  RG:________________________ CPF: _____________________ 

 

O Srº(ª) está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que tem como objetivos: Elaborar 

um instrumento de avaliação dos recursos humanos e materiais disponíveis nas  unidades de internação  

para prevenção de lesão por pressão; Validar um instrumento de avaliação dos recursos humanos e materiais 

disponíveis nas unidades de internação  para prevenção de lesão por pressão. O interesse por esta pesquisa 

surgiu pelo entendimento da necessidade de aprofundar questões relacionadas à avaliação da 

disponibilidade de recursos humanos e materiais que podem ou não potencializar o risco do cliente 

hospitalizado em relação ao desenvolvimento de lesões por pressão. Apesar da disponibilidade na literatura 

de Escalas de avaliação de risco do cliente e aplicação das mesmas em muitos serviços, as condições do 

cenário em que o cliente está inserido em termos de recursos humanos e materiais, não são avaliadas. Diante 

dessa realidade, é comum a queixa dos enfermeiros e equipe em relação à ausência de uma estrutura 

adequada, para que as ações preventivas sejam realizadas de forma efetiva de acordo com a necessidade de 

cada cliente. Nessa perspectiva, considera-se que além de dispor de instrumentos para avaliação dos 

clientes, torna-se também necessário avaliar os recursos preventivos disponibilizados no cenário em que o 

cliente se encontra. Para isto, os pesquisadores elaboraram um instrumento que deverá ser avaliado por 

experts em dermatologia. Acredita-se que a disponibilização de um instrumento de avaliação das unidades 

de internação auxiliará no diagnóstico situacional da unidade e se estas possuem estrutura adequada para 

proporcionar um cuidado personalizado e direcionado para prevenção LP. Assim, a realização deste estudo 

poderá contribuir para a prática, ensino e pesquisas futuras relacionados à temática. Espera-se que os 

resultados deste estudo contribuam para a formação do profissional e para a manutenção da integridade da 

pele da pessoa hospitalizada, visando à promoção de conforto e a prevenção de riscos à saúde.  O (A) Srº 

(ª) foi selecionado a participar da validação do documento, por ser especialista e titulado pela Associação 

Brasileira de Enfermagem em Dermatologia. Caso o (a) Srº(ª) aceite participar, favor assinar e enviar este 

Termo de consentimento livre e esclarecido para o pesquisador responsável. Posteriormente, você receberá 

o segundo e-mail com dois arquivos o (questionário com as variáveis sociodemográficas e profissionais; e 

o instrumento de produção de dados propriamente dito, ou seja, o questionário com o instrumento 
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elaborado. O (A) Srº (ª) terá o prazo de 10 (dez) dias para responder o primeiro e-mail (carta-convite e 

TCLE). Posteriormente, mais 10 (dez) dias para responder o questionário com as variáveis 

sociodemográficas e profissionais; e o instrumento de produção de dados. Este prazo poderá ser ampliado 

para mais 05 (cinco) dias, nos casos justificados, ou seja, em que o respondente solicitar ampliação do 

prazo. Nos casos de ausência de resposta em qualquer uma das fases nos prazos estabelecidos, os 

respondentes serão substituídos. A Análise das avaliações dos especialistas será realizada e o conteúdo do 

documento será ou não modificado pelos pesquisadores. Posteriormente, será realizada a reaplicação do 

instrumento com as alterações sugeridas: O questionário modificado será novamente enviado 

eletronicamente para análise dos especialistas, estipulando prazo de 10(dez) dias para devolução. O (A) Srº 

(ª) poderá solicitar esclarecimentos em qualquer momento, antes e durante o desenvolvimento da pesquisa, 

além de total liberdade para recusar a participação antes e/ou durante qualquer etapa da pesquisa. Os dados 

da pesquisa poderão ser publicados, assegurando o sigilo de sua identidade, ou seja, o seu nome não será 

divulgado, oferecendo total privacidade e anonimato das informações quando divulgadas/publicadas em 

eventos, livros e revistas científicas. Não haverá nenhuma despesa por parte dos participantes da pesquisa. 

Este documento possui duas vias, sendo uma retida pelo participante da pesquisa ou representante legal e 

outra arquivada pelo pesquisador. 

Eu, ______________________________________, RG nº_______________________ 

Declaro ter sido esclarecido e concordo em participar como participante da pesquisa descrita acima. 

                           ___________________, ____ de _______________ de 201__ 

 

Participante da pesquisa   

 _____________________________________    _______________________________ 

                          Nome completo                                               Assinatura 
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

                              UFF- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO 

                                PEDRO / FACULDADE DE MEDICINA 

 

 

               Situação do Parecer: 

            Aprovado  

            Necessita Apreciação da CONEP: 

            Não 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_
DO_PROJETO_1057257.pdf 

03/07/2018 
22:05:58 

 Aceito 

Outros Instrumento.docx 03/07/2018 
22:03:32 

Renato Tonole Aceito 

Outros Carta1.docx 03/07/2018 
17:13:23 

Renato Tonole Aceito 

Cronograma CRONOGRAMA1.docx 03/07/2018 
17:10:57 

Renato Tonole Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 
Ausência 

TCLE2.docx 03/07/2018 

16:47:54 

Renato Tonole Aceito 

Outros Carta.docx 24/05/2018 
13:43:56 

Renato Tonole Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigado

r 

Projeto.docx 24/05/2018 

13:25:27 

Renato Tonole Aceito 

Outros Sociodemografico.docx 23/05/2018 
17:17:06 

Euzeli da Silva 
Brandão 

Aceito 

Folha de Rosto folharosto.pdf 08/01/2018 
21:53:38 

Euzeli da Silva 
Brandão 
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Declaração de 

Instituição e 

Infraestrutura 

Carta.pdf 08/01/2018 
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Euzeli da 

Silva 

Brandão 
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Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 – 4º andar (Prédio Anexo)] 

Bairro: Centro                                                      CEP: 24.033-900 

UF: RJ                Município: Niterói 

Telefone: (21) 2629 – 9189                         Fax: (21) 2629-9189                         E-mail: etica@vm.uff.br 

 

                               UFF - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO 

                               PEDRO / FACULDADE DE MEDICINA 

 

 

Continuação do Parecer: 2.766.767 

 

 

NITEROI, 11 de Julho de 2018. 

 

 

                                                       Assinado por:  

                                     ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador) 

 

 

 

 


