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RESUMO 

 

SOUZA, Marcia Veríssimo de. Lesões de pele em pacientes hospitalizados em 

contenção mecânica: estudo de coorte. Mestrado (Dissertação). Orientadora: Prof.ª Dr.ª 

Rosimere Ferreira Santana. Niterói: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense (UFF), 2019. 

 

O estudo teve como objetivo verificar a associação entre o surgimento de lesões de pele e a 

contenção mecânica, em adultos e idosos hospitalizados. Realizado em unidades de clínica 

médica e cirúrgica em um hospital público universitário, localizado no estado do Rio de 

Janeiro, Brasil. A coleta de dados ocorreu num período de aproximadamente 8 meses, com 

início em 07 de março à 25 de novembro de 2018. O total da amostra foi de 74 pacientes 

adultos e idosos, distribuídos distintamente em dois grupos de 37, sendo um em contenção 

mecânica, e o outro sem contenção, e ambos os grupos sem lesão de pele na primeira 

avaliação. Os dois grupos foram acompanhados por 15 dias em seis visitas aleatórias com 

intervalo de no mínimo 1 e no máximo 4 dias. As lesões identificadas foram lesão por 

pressão, lesão por fricção, e dermatite associada a incontinência. A lesão por pressão foi o 

tipo de lesão que se mostrou em associação à contenção mecânica, houve ocorrência de 10 

casos com incidência de 27%, e um único caso no grupo sem contenção com 2,7%. A 

localização mais comum da lesão por pressão foi em região sacra. A classificação 

apresentou-se distribuída igualmente em estágio 1 e 2. O tempo do surgimento da lesão por 

pressão foi estimado em 11 dias de internação. Constatou-se que as chances de pacientes 

contidos apresentarem lesão por pressão foi de 13,3 vezes maior do que pacientes sem 

contenção. A incidência global de lesão por fricção foi de 5,4% (4 casos). No grupo de 

pacientes não contidos não houve incidência de lesão por fricção e no grupo de pacientes 

contidos a incidência de lesão por fricção foi de 10,8% (4 casos). E a incidência global de 

DAI foi de 9,5% (7 casos). No grupo de pacientes não contidos a incidência de DAI foi de 

8,1% (3 casos) e no grupo de pacientes contidos a incidência de DAI foi de 10,8% (4 

casos). A diferença entre estas incidências não é significativa sob o ponto de vista 

estatístico (p-valor=1,000 do teste exato de Fisher). Concluiu-se que, o uso da contenção 

está associado ao risco de surgimento da lesão por pressão. Recomenda-se a 

implementação de medidas assistenciais na avaliação criteriosa do paciente no uso de 

contenção mecânica, em conjunto com a prevenção de lesão por pressão. As medidas 

assistenciais visam restringir o tempo necessário e o acompanhamento no uso de 

contenção. Como produto da dissertação foi desenvolvido um vídeo educativo sobre os 

dados do estudo para divulgação ampla “Pela Cultura de não Contenção de Idosos” 

disponível em: https://youtu.be/2Lp6GzrHVQg. 

 

Palavras-Chave: Úlcera por Pressão. Restrição Física. Ferimentos e Lesões.  

 

 

https://youtu.be/2Lp6GzrHVQg


ABSTRACT 

 

SOUZA, Marcia Veríssimo de. Skin lesions in hospitalized patients with mechanical 

restraint: a cohort study. Master. Rosimere Ferreira Santana. Niterói: Aurora Nursing 

School of Afonso Costa, Fluminense Federal University (UFF), 2019. 

 
 

The study aimed to mark one between the appearance of skin lesions and a mechanical 

lesion in hospitalized adults and elderly. Performed in medical and surgical clinic units in a 

public hospital, located in the state of Rio de Janeiro, Brazil. Data collection took place 

over a period of approximately 8 months, beginning March 7 to November 25, 2018. The 

total sample was 74 by adults and the elderly, distributed in two groups of 37, one in 

mechanical restraint and the other without restraint, and both groups without expression of 

skin in the first evaluation. The two groups were followed for 15 days in 6 days of random 

interval with interval of at least 1 and at most 4 days. The lesions were caused by 

incontinence, dermatitis and friction-associated dermatitis. The case of pressure was the 

category of the w / the has a led in a congruent in the case in the case of the case of an 

process case with an analysis with 2.7%. The most common location of the pressure lesion 

was in the sacral region. The date was classified as 1 and 2. The recovery time of the lesion 

was evaluated in 11 days of hospitalization. It was found that the chances of patients in use 

were corrected by the patient's blood pressure. The overall incidence of friction injury was 

5.4% (4 cases). In the group of unrestricted patients there was no incidence of Skins Tears 

and in the group of restricted patients the incidence of Skins Tears was 10.8% (4 cases). 

The overall incidence of Incontinence-Associated Dermatitis was 9.5% (7 cases). In the 

group of patients not included the incidence of Incontinence Associated Dermatitis was 

8.1% (3 cases) and in the group of patients with the incidence of ICD it was 10.8% (4 

cases). The difference between these incidences is not statistically significant (p-value = 

1,000 from the Fisher's exact test). It was concluded that the use of restraint is associated 

with the risk of pressure injury. It is recommended the implementation of care measures in 

the careful evaluation of the patient using mechanical mechanics, together with the 

prevention of pressure injuries. As the assistance measures aim to restrict the time 

necessary and the monitoring in the use of containment. The product of the dissertation 

was an educational video about the study data for the broad dissemination of the “For the 
Culture of non-restriction of the older person”, available in: 

https://youtu.be/2Lp6GzrHVQg. 

 

Keywords: Pressure Ulcer. Restraint, Physical. Wounds and Injuries. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problemática 

O interesse nessa pesquisa surgiu ao ingressar no projeto de pesquisa “Pela cultura de 

não contenção”, que no cenário hospitalar durante o meu exercício profissional na 

Comissão Terapêutica de Feridas, como especialista em Enfermagem Dermatológica 

verifiquei o surgimento de lesões nos pacientes em contenção mecânica. Os pacientes em 

uso de contenção mecânica com lesões de pele, não raramente adultos e idosos. Das lesões 

encontradas, por vezes múltiplas em um único paciente, que em sua maioria evidenciavam-

se lesões por pressão e lesões por fricção. Portanto, o engajamento acadêmico nesse 

projeto de pesquisa, agregado a observação empírica no campo, desencadeou a razão desse 

estudo que delimitou o tema de pesquisa “Lesões de Pele em Pacientes Hospitalizados em 

Contenção  Mecânica: Estudo de Coorte”. 

O histórico do uso de contenção mecânica é remoto, com os primeiro relatos há mais 

de 200 anos,  com o emprego de diferentes formas, principalmente no ramo da psiquiatria 

em 1793, por Pinel1. No entanto, a contenção mecânica é considerada controversa, pois 

além de comprometer a dignidade do paciente, pode contribuir para eventos adversos 

durante a hospitalização2,3. Nos dias de hoje, a literatura aponta que a prática de contenção 

mecânica pode sobrevir de influência relacionada as atitudes e ao treinamento dos 

profissionais, ao índice de pessoal, aos regulamentos legais e rotinas institucionais3.  

A terminologia de contenção mecânica muitas vezes é usada como sinômino de 

contenção física. No entanto, o termo contenção física se caracteriza pela imobilização do 

paciente por uma ou mais pessoas que o seguram firmemente1. Enquanto que, a contenção 

mecânica envolve o uso de qualquer equipamento conectado ou adjacente ao corpo do 

indivíduo, que restrige seu movimento de forma deliberada e que, geralmente, não pode ser 

facilmente controlado ou removido pelo paciente4.  

Logo, a contenção mecânica deriva do uso de faixa nos membros, nas mãos, ou da 

fixação do tronco5. A cama com grades, que rotineiramente é utilizada como medida na 

prevenção de quedas, pode ser reconhecida como contenção mecânica, quando o paciente 

não pode removê-la, pois impede sua livre deambulação. Também é considerada contenção 

mecânica o uso de cadeiras com mesas fixas, dentre outras medidas6. Porém, não são 

considerados aparelhos ortopédicos, curativos cirúrgicos no uso de  ataduras, capacetes de 
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proteção, e de métodos de limitação da mobilização para possibilitar a realização de 

exames7.  

Nesse estudo foram consideradas todas as modalidades de contenção mecânica, 

enquanto em outras pesquisas, o uso de cama com grades pode diferir em sua inclusão. 

Razão que, confere discrepância nos resultados de estudos pelas definições diferenciadas 

de contenção, além das características da unidade de internação, e especificidade na coleta 

de dados se transversal, longitudinal ou horário da coleta, por exemplo3,8.  

Na literatura internacional, os resultados mais divergentes na prevalência de 

contenção mecânica no ambiente hospitalar foram encontrados em Israel e na Tailândia, 

com 3,51% e 65,7%, respectivamente8,9. O uso de cama com grades somente foi incluído 

no estudo de maior prevalência (Tailândia) com 59,4%, e quando associado a outra forma 

de contenção, foi de apenas 6,3%; realizado em clínica médica, cirúrgica e ortopedia9. No 

estudo de menor prevalência, ocorreu em um hospital geral em unidades médicas, 

cirúrgicas e de cuidados intensivos que, apresentou maior correlação em turnos noturnos e 

no gênero masculino. Nesse mesmo estudo, o achado quanto ao gênero, foi retratado como 

conflitante, devido consistir o sexo feminino em estudos na Alemanha; enquanto nos 

Estados Unidos, maior predominância nos homens. Além desse achado, houve referência 

de lesão por pressão ocorrer de forma independente ao uso de contenção, apesar de ter sido 

considerada como correlacionada8.  

Embora, na abrangência de pesquisas literárias sejam encontrados estudos que no 

discorrer das questões adversas do uso de contenção mecânica versam sua associação com 

lesão por pressão, em sua maioria são estudos transversais, que limitam o estudo. Nesse 

aspecto, também houve limitação quanto ao cenário na identificação de um estudo 

realizado em Instituições de Longa Permanência para Idosos com prevalência de lesão por 

pressão em 20% dos residentes em contenção mecânica8. Recentemente, em um outro 

estudo de prevalência de contenção mecânica em ambiente hospitalar realizado em 

unidades de clínica médica, clínica cirúrgica e em unidade de terapia intensiva, alcançou 

resultado de 43,9% de lesão por pressão10. Percebe-se que na análise de associação de 

lesões, especificamente referida a lesão por pressão, há uma lacuna no conhecimento que 

merece ser investigada em que se insere a necessidade de estudos de delineamento 

longitudinal.  
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No ambiente hospitalar, a contenção mecânica é praticada sobretudo nos idosos, 

devido ao declínio cognitivo, mobilidade diminuída, dependência nas atividades básicas de 

vida diária, maior incidência de quedas e polifarmácia8. No âmbito hospitalar é utilizada 

para prevenir quedas, controlar pacientes com distúrbio de comportamento e evitar 

interrupção terapêutica pelo paciente3. Apesar da contenção mecânica ser amplamente 

utilizada para reduzir queda, é referenciada como contraditória em oferecer segurança ao 

paciente já que, ao invés disso, pode aumentar o risco de lesão pós-queda11. Ou seja, ao 

tentar sair das grades ou se soltar, o paciente pode se estrangular ou ficar aprisionado entre 

as grades, ocasionando lesões, fratura, asfixia ou morte5.  

Na relação dos eventos adversos incluem-se as contraturas, incontinência, perda de 

tônus muscular, mobilidade reduzida, efeitos psicológicos negativos e lesão por pressão3.  

Também em outro estudo, foi relacionado complicações advindas da mobilidade 

prejudicada pelo uso da contenção, que relacionou a pneumonia, trombose venosa 

profunda; assim como a lesão por pressão5. Tipo de lesão comum e associada em 

gerontologia ao uso de contenção8,11.  

A lesão por pressão (LPP) é definida como um dano localizado na pele e ou tecido 

mole subjacente, podendo acometer músculos, tendões e ossos. Geralmente está localizada 

próxima a uma proeminência óssea, e pode estar relacionada à pressão de equipamentos 

médicos ou outro tipo de dispositivo12.  

A LPP é considerada uma ferida comum13, sobretudo em idosos e em pacientes 

imobilizados14. Ocorre em aproximadamente 10% dos pacientes hospitalizados13. A 

prevalência dessa lesão aumenta com a idade, que atinge  50% a 70% dos pacientes com 

mais de 75 anos15.  Das lesões encontradas em idosos, mais de 50% foram LPP, 

salientando-se a mobilidade prejudicada e a incontinência urinária como fatores de risco. 

De modo cíclico, também pioram com a contenção mecânica, portanto, o idoso teria 

fatores de risco importantes para ocorrência de evento adverso de lesão por pressão durante 

a hospitalização16.  

Enquanto que a lesão por fricção (LPF) é um tipo de ferida traumática de leito raso 

resultante de fricção ou de uma associação de fricção e cisalhamento, que geralmente se 

restringe à derme (ferida de espessura parcial), ou atinge a espessura total da pele, por 

deslocamento de epiderme, da derme e de estruturas subjacentes (ferida de espessura 

total)17.  Estudos demonstram que a lesão por fricção é mais prevalente na população idosa 
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do que a lesão por pressão, porém são necessárias pesquisas com amostras maiores para 

fundamentar essa afirmação17,18.  

Outro problema cíclico que a contenção pode ocasionar é a piora da incontinência 

urinária (IU), problema comum nos idosos, que somado ao envelhecimento da pele, 

favorece o desencadeamento da dermatite associada à incontinência (DAI). A 

incontinência urinária é considerada um problema que afeta cerca de 50 milhões de 

pessoas, que é definida como “Perda involuntária de urina em um momento e lugar não 

adequado, que é para a pessoa que sofre, um problema higiênico, social e psicológico”, 

segundo o Observatório Nacional de Incontinência (ONI)19. 

A prevalência da incontinência urinária é desconhecida, mas sabe-se que aumenta 

com a idade e varia de acordo com o sexo, com maior frequência nas mulheres. Baseado 

em taxas de origem espanhola em 2009, 15,8% de pessoas afetadas pela IU, 24% mulheres, 

e 7% homens Todavia, esses números aumentam com a idade e, principalmente em idosos 

institucionalizados19. 

A razão da síntese de abordagem dessas lesões (LPP, LPF e DAI), terem sido 

tratadas até então, baseou-se em literatura quanto aos tipos de lesões comuns em pacientes 

idosos, que compõem a população mais vulnerável ao uso de contenção mecânica. 

Portanto, esses três tipos de lesões foram estudadas e verificadas na associação com o uso 

de contenção mecânica, sem desmerecer outros tipos de lesões que viessem ser 

identificadas na amostra do estudo.   

Portanto, a justificativa desse estudo se assenta na escassez de pesquisas sobre a 

temática do paciente em uso de contenção mecânica, sobretudo de metodologia 

longitudinal sugerida por algumas pesquisas diante da lacuna em seus resultados. A 

justificativa do estudo, também se estende devido a inexistência de recomendações 

baseadas em evidências científicas que norteiem o enfermeiro no cuidado do paciente 

contido. Nesse contexto, essa pesquisa além de oferecer enriquecido conteúdo literário, 

também apresenta as recomendações assistenciais direcionadas ao enfermeiro na avaliação 

e acompanhamento do paciente em contenção mecânica. Dentre essas recomendações, a 

prevenção de lesão por pressão se inseriu baseada na evidência científica do achado desse 

estudo. Certamente, essa pesquisa vem contribuir para a melhoria da qualidade da 

assistência do paciente hospitalizado, através da ação do enfermeiro e principalmente em 

estratégias educativas. 
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1.2 Pergunta de pesquisa 

A contenção mecânica está associada ao surgimento de lesões de pele em adultos e 

idosos hospitalizados?  

 

1.3 Hipótese do estudo 

 

1.3.1 Hipótese nula 

Não existe associação entre a contenção mecânica e o surgimento de lesões de pele 

em pacientes adultos e idosos hospitalizados.  

 

1.3.2 Hipótese alternativa 

Existe associação entre o a contenção mecânica e o surgimento de lesões de pele em 

pacientes adultos e idosos hospitalizados.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo geral 

Verificar a associação entre o surgimento de lesões de pele e a contenção mecânica 

em adultos e idosos hospitalizados. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Estimar a incidência de lesões de pele em adultos e idosos hospitalizados em 

contenção mecânica; 

- Identificar os tipos, características e frequencia do uso de contenção mecânica em 

adultos e idosos hospitalizados;  

- Identificar e classificar os tipos de lesões de pele em adultos e idosos hospitalizados 

em contenção mecânica;  

- Identificar os fatores relacionados ao surgimento de lesões de pele em adultos e 

idosos hospitalizados em contenção mecânica. 

- Elaborar um vídeo instrucional sobre os dados do estudo e implicações da ação do 

cuidado enfermagem no uso da contenção mecânica. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Contenção mecânica no ambiente hospitalar 

O uso de contenção mecânica tem várias implicações, desde o respeito pela 

autonomia, integridade e dignidade humana, até complicações no cuidado ao paciente por 

eventos adversos à contenção mecânica20. Durante décadas a prática de contenção 

mecânica foi utilizada. Atualmente a taxa de ocorrência de contenção mecânica foi descrita 

em um estudo transversal em ambiente hospitalar com prevalência de 51,4%; em 100% dos 

contidos foram utilizadas grades bilaterais no leito e, em 29,8% observou-se também a 

contenção bilateral dos punhos10.  

No referido estudo de prevalência, as justificativas mais comuns do uso de contenção 

foram o risco de quedas (100%) e o risco de retirada não programada de dispositivos 

invasivos (57,9%). A faixa etária de maior prevalência foi em idosos10. Na literatura, na 

utilização de leitos com grades bilaterais, os pacientes mais vulneráveis são os idosos. Os 

motivos encontrados dessa vulnerabilidade se deve a cronicidade de doenças, fragilidade, 

confusão ou deficiência cognitiva. Das complicações desencadeadas nessa clientela estão 

descritas o agravamento da apatia, depressão e aumento da agitação21.  

Em um estudo de revisão dos casos de pessoas idosas feridas ou mortas em acidentes 

no uso de cama com grades; concluiu-se  que as grades podem diminuir o risco de queda 

de 10 a 15%, mas pode aumentar o risco de ferimentos em cerca de 20%. A razão de 

mortes e de ferimentos, se deu pela alteração da geometria da queda no uso de grade no 

leito quando o paciente num quadro de confusão ou demência, tenta escapar por cima das 

grades. Isso remete o paciente cair mais longe e ferir sua cabeça, ao invés de sofrer menor 

dano a partir do plano da cama em que provavelmente cairia de joelhos. No mesmo 

referimento, chama a atenção de que o maior risco se detém ao aprisionamento do paciente 

em ficar preso nas grades ou entre a grade e o colchão22.  

Há, também, uma percepção de que a prática da contenção mecânica vem sendo 

aplicada com base no julgamento individual e crenças, sobretudo em adultos mais velhos, 

sem que aspectos importantes sejam considerados11. 

No uso de grades no leito, cabe a orientação de segurança do risco de queda referido 

em manual “Padrões de Acreditação para Hospitais”, preconizado pela Joint Commission 

International, 2017. Nesse manual é elucidada a aplicação de um instrumento de avaliação 
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de risco de queda na admissão do paciente, na identificação de alteração do quadro clínico 

ou quando existe uma queda. Das condições de saúde retratadas com risco de queda, são 

pacientes com distúrbio de marcha ou equilíbrio, e portadores de deficiência visual23. Na 

utilização de instrumento para avaliação do risco de queda, a escala de Morse atende essa 

proposta. Essa escala foi desenhada para avaliação de risco de queda em adultos, utilizada 

em muitos países e validada no Brasil, com difundida aplicação. Desse modo, a utilização 

da escala de Morse, possibilita ao enfermeiro a identificação criteriosa e acurada dos 

pacientes de risco de queda24. 

Perante aos possíveis transtornos físicos e emocionais do paciente em exposição ao 

uso de contenção mecânica, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) publicou a 

Resolução nº 427 em 2012 que, normatiza os procedimentos de enfermagem no emprego 

da contenção mecânica25. Verificou-se que essa Resolução, encontra-se mais direcionada 

ao uso de contenção por dispositivos ligados ao corpo do paciente. Essa Resolução baseou-

se em consenso com o Manual de Intervenção Não Violenta da Crise26. Tal resolução 

norteia os enfermeiros no uso da contenção na avaliação do paciente, monitoramento e 

registros em prontuário: 

 

Art. 1º Os profissionais de Enfermagem, excetuando-se as situações de urgência e 

emergência, somente poderão empregar a contenção mecânica do paciente sob 

supervisão direta do enfermeiro e, preferencialmente, em conformidade com 

protocolos estabelecidos pelas instituições para o atendimentos de saúde, 

públicas ou privadas, a que estejam vinculados. 

Art. 2º A contenção mecânica de paciente será empregada quando for o único 

meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos 

demais. 

Parágrafo único. Em nenhum caso, a contenção mecânica de paciente será 

prolongada além do período estritamente necessário para o fim previsto no caput 

deste artigo. 

Art. 3º É vedado aos profissionais de enfermagem o emprego de contenção 

mecânica de pacientes com o propósito de disciplina, punição e coerção, ou por 

conveniência da instituição ou da equipe de saúde. 

Art. 4º Todo paciente em contenção mecânica deve ser monitorado atentamente 

pela equipe de enfermagem, para prevenir a ocorrência de eventos adversos ou 

para identificá-los precocemente. 

Parágrafo 1º Quando em contenção mecânica, há necessidade de monitoramento 

clínico do nível de consciência, de dados vitais e de condições de pele e 

circulação nos locais e membros contidos do paciente, verificados com 

regularidade nunca superior a 1 (uma) hora. 

Parágrafo 2º  Maior rigor no monitoramento deve ser observado em pacientes sob 

sedação, sonolentos ou com algum problema clínico, e em idosos, crianças e 

adolescentes. 

Art. 5º Todos os casos de contenção mecânica de pacientes, as razões para o 

emprego e sua duração, a ocorrência de eventos adversos, assim como os 
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detalhes relativos ao monitoramento clínico, devem ser registrados no prontuário 

do paciente25. 

 

Apesar da normatização no uso de contenção mecânica apresentar-se de forma 

criteriosa, cuidadosa e restrita ao período necessário na segurança do paciente, a decisão de 

ser empregada ainda continua ser individual, com base nas crenças e valores dos 

profissionais que, associada a falta de conhecimento no cuidado, possa contribuir nos 

possíveis eventos adversos dessa medida no ambiente hospitalar.  

 

2.2 Lesão por pressão em pacientes hospitalizados 

Nos últimos anos devido ao aumento da expectativa de vida da população, atrelada 

aos avanços na assistênca à saúde, doenças graves que anteriormente eram letais tornaram-

se crônicas e debilitantes. Nessa perspectiva, as lesões de pele, principalmente a LPP 

apresentam aumento em sua prevalência27. 

Nos Estados Unidos, estimativas indicam que, anualmente, de 1 a 3 milhões de 

pessoas desenvolvem LPP e 60 mil morrem de complicações secundárias. No Brasil, o 

registro de LPP é limitado e a taxa de incidência e prevalência pouco frequente. O número 

de casos e o custo no Brasil são desconhecidos. Apenas encontram-se estimativas ou 

pesquisas pontuais27. É salientado em um estudo que, a incidência de LPP em idosos é de 

cerca 30,8% no Brasil16. 

A problemática acarretada pelo surgimento de LPP está relacionada à transtornos 

físicos e emocionais ao paciente, como desconforto, dor, sofrimento, depressão e a 

hospitalização prolongada. Além desses eventos adversos associados a LPP, riscos em 

potencias podem sobrevir com infecção generalizada (sepsis), insuficiência renal e 

mortalidade28. Outros aspectos também devem ser considerados que são os transtornos que 

sobrecaem aos familiares27.  

Há registro de estudo que a maioria das LPP desenvolve-se durante hospitalizações 

agudas, apontando taxa de prevalência de 3 a 17% com aumento do percentual para grupos 

de alto risco para desenvolvimento de LPP29. Também foi encontrado estudos que 

registraram prevalência de 36% de LPP em pacientes idosos com fratura de quadril30. 

Resultados de uma pesquisa apresenta incidência de 23,1% no grupo de pacientes de risco 

para  LPP em Unidade de Terapia Intensiva de adultos em um hospital escola de São 

Paulo31. 
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Outra citação refere que, em um hospital universitário de São Paulo, a prevalência 

geral de LPP é de 19,5%, 63,6% em terapia intensiva, 15,6% na clínica cirúrgica, e 13,9% 

na clínica médica32. 

Apesar da ocorrência da lesão por pressão apresentar-se comumente33, é presumido 

que em sua maioria possa ser evitável, por pelo menos 95%34. Entretanto, muitos fatores 

intrínsecos e extrínsecos podem afetar a condição do tecido mole e tolerância tecidual para 

a pressão e cisalhamento, dentre os quais a idade avançada, perda de sensibilidade, 

alteração do nível de consciência, dependência no autocuidado, hospitalização prolongada, 

microclima, redução da mobilidade ou imobilidade, diabetes, hipertensão, baixa pressão 

arterial diastólica, incontinência urinária ou anal, presença de espasmos musculares, estado 

nutricional deficitário, anemia, extremos do índice de massa corporal, deficiência 

imunológica e tabagismo27,35. Além de resultados de baixa hemoglobina, baixos níveis de 

albumina e de proteínas totais que são significativamente encontrados em pacientes com 

LPP36. O uso de medicamentos também pode contribuir para esse tipo de lesão, tais como 

corticosteroide27, antibiótico e anti-inflamatório13; assim como o anticoagulante que 

interfere na saúde da pele14.  

Outros fatores extrínsecos que possam estar inapropriados na prática do cuidado 

merecem ser destacados, como o uso de dispositivos médicos, reposicionamento e/ou 

superfície de apoio, falta ou inadequação de higiene, falta de proteção a pele seca no uso de 

hidratante37; além do uso de fralda, e da contenção mecânica35. Portanto, a contenção 

mecânica está apontada na literatura como um fator extrínseco para o desenvolvimento de 

LPP. 

Na etiologia do desenvolvimento da LPP há envolvimento de pressão intensa e/ou 

prolongada entre duas superfícies, um interno (osso do paciente) e o outro externo (cama, 

poltrona, dispositivo terapêutico) ou de pressão associada com cisalhamento (movimento 

em oposição de direções em superfícies)27,38. Outros fatores como o microclima, nutrição, 

perfusão, comorbidades e condição do tecido mole podem afetar a tolerância tecidual para 

a pressão e cisalhamento27. Esses fatores determinantes de LPP podem resultar em 

degeneração tecidual pela isquemia que impede o fornecimento de oxigênio e nutrientes38. 

O tempo de surgimento de LPP encontrado na literatura foi de duas semanas, 

baseado em dois estudos de delineamento longitudinal. O primeiro foi realizado em duas 

unidades de terapia intensiva que evidenciou uma tendência de desenvolvimento de LPP 
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nas duas primeiras semanas de hospitalização que, referiu o mesmo achado encontrado em 

quatro estudos39. O segundo estudo se propôs ao acompanhamento de pacientes para 

aferição dos resultados de propriedades de medida da escala de Waterlow na avaliação de 

risco de LPP. Nesse estudo, os pacientes foram acompanhados por 15 dias, 

fundamentando-se em um registro bibliográfico para o desenvolvimento de LPP de até 14 

dias, após a admissão do paciente40. 

Todavia, o tempo de sobrevida da LPP que é o tempo para o desfecho da lesão, possa 

apresentar variável na literatura, em que dois outros estudos apresentaram uma média de 5 

e de 4 dias, em situações diferenciadas. O primeiro tratou-se do registro da média anual de 

LPP nos Estados Unidos que foi definido em um período igual ou superior a cinco dias de 

internação, em pacientes de idade superior ou igual a 65 anos41. Enquanto que, no segundo 

estudo com a proposta de obter resultados de aplicabilidade em humanos, baseou-se em 

uma análise laboratorial. Essa análise referiu-se aos mecanismos causadores de lesão 

interna nos tecidos profundos, a partir de uma pesquisa realizada em cães submetidos a 

pressões externas de 100-150mmHg em proeminência trocanteriana e isquiática. Nessa 

pesquisa laboratorial foi demonstrado danos em 3 a 9 dias com média de 4 dias28.  

A característica referente ao formato das LPP não é uniforme devido principalmente 

ao fator etiológico. Logo, dependendo da causa da LPP que possa corresponder a pressão 

ou em combinação com forças de cisalhamento, determinam a forma da lesão. Lesão 

redonda ou oval sugere que a principal causa seja a pressão isoladamente. Lesão irregular 

provém da associação da força de pressão com cisalhamento. Para proeminências ósseas, 

desenvolve-se adentro; em tecidos moles sob a pressão externa de dispositivos médicos, 

assume a forma do material38. 

A prevenção de LPP trata-se de indicador de qualidade, em que tem se constituído 

como prioridade para as instituições de saúde e profissionais27,34. No Brasil, a prevenção de 

LPP ganhou destaque, a partir da publicação da Portaria 529 de 1 de abril de 2013 pelo 

Ministério da Saúde, a qual institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, para 

redução de um mínimo aceitável do risco de dano associado ao cuidado de saúde. Através 

dessa Portaria, a LPP é considerada evento adverso, e sua ocorrência é de notificação 

compulsória mensal27. 

No planejamento assistencial de enfermagem para prevenção de LPP, a avaliação de 

predição de risco do paciente é considerada a primeira etapa do processo42. 
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Na efetivação dessa etapa é disponibilizado mais de 40 escalas no mundo, das quais 

as mais utilizadas nas Américas e na Europa são as de Norton, Gosnell, Braden e 

Waterlow. Consistem em instrumentos que abordam fatores intrínsecos e extrínsecos 

relacionados com o desenvolvimento de LPP. A aplicação desses instrumentos auxiliam o 

enfermeiro na mensuração do risco de LPP, além de subsidiar o planejamento do 

cuidado43.  O emprego dessa escala deve ser de forma regular, vinculada ao julgamento 

crítico do enfermeiro, a partir da admissão do paciente42,43. Esse recurso, associado ao 

incremento de medidas preventivas, possibilita reduzir a incidência de LPP em 50%43. 

Na seleção da escala de predição de risco para LPP na avaliação dos pacientes desse 

estudo foi considerada a Escala de Braden. Dentre os motivos que justificam a escolha 

estão a eficácia e a facilidade na identificação correta dos pacientes que se encontram em 

risco para desenvolver LPP. Além, da habilidade adquirida em seu uso como instrumento 

instituído na Instituição de estudo. 

A escala de Braden (ANEXO 1) foi desenvolvida nos Estados Unidos em 1995. 

Constitui em uma escala negativa, em que a menor pontuação (escore total) representa 

maior risco; com uma classificação que varia de 6 a 23. Possui seis sub-escalas de 

avaliação: percepção sensorial, umidade, mobilidade, atividade, nutrição, fricção e 

cisalhamento42. Cada sub-escala é pontuada de 1 a 4; com exceção da de fricção e 

cisalhamento, que pontua de 1 a 3. A totalização dos escores, classifica o risco do paciente 

em desenvolver a LPP: Sem Risco (19-23); Baixo Risco (15-18); Risco Moderado (13-14); 

Risco Alto (10-12) e Risco Muito Alto (≤ 9)37. Embora, a escala de Braden seja preditiva 

do risco de LPP, cada sub-escala em sua avliação, possibilita direcionar as medidas 

preventivas específicas para a segurança do paciente no desencadeamento da lesão44. 

No conjunto de medidas de prevenção de LPP, os cuidados devem ser direcionados 

para Avaliação da pele: A pele deve ser inspecionada diariamente, e com maior 

frequência no uso de dispositivos médicos42;  no uso de contenção mecânica, deve ser de 

forma regular não superior a 1 (uma) hora25; e nos cuidados de higienização deve se fazer 

diariamente com sabonetes ou substância de pH neutro45, hidratação diária da pele com 

emoliente46,37, e a massagem e o uso de substâncias que contenham álcool são 

contraindicados42; Controle da umidade: A umidade proveniente de incontinência, 

sudorese, drenagens e exsudato de feridas devem ser tratados, mediante a higienização 

após eliminação fisiológica e imediata na presença de fezes, em que a roupa do paciente e 
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da cama deve ser mantida limpa e seca; a proteção da pele à umidade de exsudato de 

feridas e fluídos pode ser proporcionado com o uso de películas e creme barreira que 

conferem proteção por até 72 horas que, apesar do óxido de zinco ser bastante usado, 

impede a visualização local e é de difícil remoção com necessidade do uso de produto 

específico ou de composição oleosa, como a vaselina; Gerenciamento da pressão: 

Mobilização e reposicionamento, conforme a tolerância tecidual, condições gerais do 

paciente, e de superfícies de apoio42. Para prevenção de LPP em calcâneos é obtido de 

forma eficaz através de travesseiro sob a panturrilha, de modo que fiquem flutuantes37. 

O reposicionamento do paciente constitui uma medida preventiva essencial. Ao 

longo do tempo eram definidos aprazamentos de mudança de decúbito a cada 2 ou 3 horas. 

Aspectos negativos estão relacionados como na interrupção do ciclo do sono, aumento dos 

níveis de dor dos pacientes e lesões musculoesqueléticas dos profissionais. Nas diretrizes 

recentes, a frequência dos posicionamentos será influenciada pelas superfícies de suporte. 

A redução de incidência de LPP é demonstrado para reposicionamento a cada 4 horas, em 

colchão viscoelástico na associação de posicionamentos de níveis de pressão reduzidos, e 

na utilização de materiais para alívio de pressão no uso de almofadas, travesseiros, 

dispositivos de correção postural, protetores de pé, produtos com gel, poliuretano ou 

viscoelástico para proteção local. No posicionamento dorsal, intensidade menor de pressão 

é gerado em posição semi-Fowler numa angulação de 300 para elevação da cabeça e do 

membro inferior. Na utilização de almofada é desfavorável no formato de rosca, por não 

redistribuir as áreas de pressão42. 

Numa preocupação global aos agravos ocasionados pela LPP que, repercute na 

qualidade de vida e custo do tratamento para o sistema de saúde, órgãos internacionais 

deliberam diretrizes baseadas em evidências para a prevenção e o tratamento27. Dentre 

eles, destaca-se o órgão americano National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), foi 

criado em 1986, integrado por especialistas interdisciplinares na área da saúde12. 

Em abril de 2016, a NPUAP publicou novas diretrizes que alterou a conceituação de 

úlcera por pressão para lesão por pressão. A mudança na terminologia descreve mais 

precisamente lesões por pressão tanto na pele íntegra quanto ulcerada. Anteriormente a 

classificação referia úlcera por pressão, mesmo sem apresentar ferida como no estágio 1 

quando a pele se encontrava intacta. Dentre os aspectos envolvidos na definição de LPP, 
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finaliza-se com a inclusão de lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos e 

lesões por pressão da membrana mucosa12. 

Além da mudança da terminologia, também definiu-se o uso de números arábicos 

para classificação de cada estágio, ao invés de números romanos (ANEXO 2). Como 

também ampliou-se a classificação das LPP12, assim definida: 

 

 Lesão por pressão do estágio 1: pele íntegra com eritema não blanqueável. 

 

Pele intacta com uma área localizada de eritema não branqueável, que pode 

aparecer de forma diferente em pele pigmentada escurecida. A presença de 

eritema blanqueável ou alterações na sensação, temperatura ou firmeza podem 

preceder as mudanças visuais. Mudanças de coloração da pele não incluem 

alterações de aspecto visual roxa ou marrom, em que podem indicar danos na 

pressão do tecido profundo. 

 

 Lesão de pressão no estágio 2: perda  parcial da espessura da pele com exposição 

da derme.  

Apresenta exposição viável do leito da úlcera, cor-de-rosa ou vermelho, úmido, e 

também pode apresentar-se como uma frictena intacta ou rompida. O tecido 

adiposo e os tecidos mais profundos não são visíveis. O tecido de granulação, 

esfacelo, e a escara não estão presentes. Essas lesões geralmente resultam do 

microclima adverso e cisalhamento na pele sobre a pelve e no calcanhar. Este 

estágio deve ser diferenciado dos danos causados pela umidade associada à pele 

(MASD), incluindo dermatite associada à  incontinência (DAI), dermatite 

intertriginosa (DIT), lesão cutânea relacionada com adesivo médico ou lesões 

traumáticas (Lesão por fricção (LPF), queimaduras, e abrasões). 

 

 Lesão de pressão do estágio 3: perda total da espessura da pele. 

 

Lesão com exposição do tecido adiposo. O tecido de granulação pode estar 

presente e comumente as bordas da ferida se encontram descoladas ou enroladas. 

Tunelização e / ou escara podem ser visíveis. Se o esfacelo ou escara cobrirem a 

extensão da perda tecidual é considerada LPP não estadiável. Neste estágio não 

há exposição de fáscia, músculo, tendões, ligamentos, cartilagem e/ou osso.  

 

 Lesão de pressão no estágio 4: perda total da espessura da pele com perda 

subjacente tecidual. 

Lesão com perda total da espessura da pele com exposição da fáscia ou tecidos 

subjacentes e/ou palpação direta de músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou 

osso. Esfacelo e/ou escara podem ser visíveis. Bordas enroladas, descoladas e/ou 

tunelizações são frequentes. A profundidade varia de acordo com a localização 

anatômica. Se o esfacelo ou a escara cobrirem a extensão da perda de tecido é 

definido LPP não estadiável. 

 



 

29 

 

 Lesão de pressão não estadiável: perda total da espessura da pele sem 

visualização do dano. 

Perda de pele e tecido de espessura total na qual a extensão do dano no tecido 

dentro da úlcera não pode ser confirmada porque está encoberta por esfacelo ou 

escara. Na remoção do esfacelo ou escara, a LPP pode receber a classificação de 

estágio 3 ou 4. A escara estável deve ser considerada quando seca, aderente, 

intacta sem eritema ou flutuação. A escara quando presente no calcanhar ou 

membro isquêmico não deve ser amolecida ou removida.  

 

Com relação à conceituação adicional de LPP, relacionada aos Dispositivos 

Médicos e mucosas, define12: 

 

 Lesão por Pressão relacionada aos Dispositivos Médicos:  

 

Originada do uso de artefato médico para fins diagnóstico ou terapêutico. A 

lesão de pressão resultante de dispositivo médico, geralmente assume o padrão 

ou forma do dispositivo. A lesão deve ser classificada usando o sistema de 

estadiamento. 

 

 Lesão por pressão da membrana mucosa: 

 

A lesão por pressão da membrana mucosa é ocasionada pelo uso de um 

dispositivo médico em localização da lesão. Consiste num tipo de lesão que não 

pode ser classificada devido a anatomia tecidual. 

 

A classificação e os conceitos relacionados a LPP referenciados pela NPUAP12, 

foram adotados nesse estudo. 

Portanto a ocorrência de LPP constitui uma preocupação de âmbito mundial no 

processo de atenção à saúde, relacionada a um complexo multifatorial com elevados custos 

a nível individual, familiar e socioeconômico além da diminuição da qualidade de vida dos 

pacientes que aliada a contenção mecânica potencializa esses efeitos, por isso, deve ser 

avaliado os efeitos de casualidade desses fenômenos em um estudo longitudinal, como o 

aqui proposto. 

 

2.3 Lesão por fricção em pacientes hospitalizados  

A lesão por fricção, trata-se do tipo de “ferida traumática que ocorre nas 

extremidades de idosos, resultante de fricção ou de uma combinação de fricção e 

cisalhamento, levando à separação da epiderme e da derme das estruturas subjacentes 

(ferida de espessura total)”; citação em conformidade na íntegra dessa autoria47.  
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A terminologia lesão por fricção (LPF), provem da expressão “Skin tears”, termo 

amplamente difundido na literatura inglesa, passa a ser denominada lesão por fricção a 

partir da  validação na língua portuguesa em 201048. 

A abordagem de lesão por fricção (LPF), remete ampliar o olhar para os idosos, por 

se tratar de uma ferida traumática que ocorre principalmente nas extremidades de idosos, 

cuja a prevalência nessa faixa etária é alta. Esse tipo de lesão causa dor e é facilmente 

infectada, no entanto é subdiagnosticada por ser considerada inerente a idade que, induz 

uma condição irrelevante18. 

Nos achados de uma pesquisa de estudos publicados até junho de 2014, foram 

elucidados oito estudos com estimativa de prevalência de LPF que, variou de 3,3% a 22% 

no ambiente hospitalar. Nessa pesquisa foram citados os fatores de risco de 

desencadeamento de LPF, os quais referem a idade avançada, dependência das atividades 

básicas da vida diária, idosos frágeis, mobilidade restrita, comportamento agitado, falta de 

interação, maior risco simultâneo de desenvolver lesão por pressão, comprometimento 

cognitivo, espasticidade e foto envelhecimento18. 

Na literatuta, a LPF apresenta em sua etiologia uma listagem de muitos outros 

fatores, além daqueles abordabos. Nessa relação estão descritos presença de pele seca e 

descamativa, equimose ou hematoma nas extremidades, púrpura senil, déficit nutricional, 

mal posicionamento de lençóis, fricção excessiva na prática de higienização, uso de 

fixadores junto a pele, contraturas, movimentos involuntários, agitação psicomotora, 

mobilização do paciente no leito e/ou em sua transferência, uso prolongado de 

corticosteroides, uso de anticoagulantes, edema em extremidades, diminuição da 

sensibilidade sensorial, diminuição da acuidade visual, quedas ou batidas, uso de 

dispositivos invasivos e de curativos adesivos14,17,49. 

A ocorrência de LPF, a cada ano, em média, estima-se de 1,5 milhão em idosos 

hospitalizados, com taxa de incidência de até três lesões a cada indivíduo e prevalência de 

14 à 24%. A estimativa de LPF em vinte anos nos Estados Unidos é de alcaçar 8,1 milhões 

de pessoas50. Em relação ao sexo, estudo relatou maior incidência em mulheres com 

apresentação de resultados de 4,6%, enquanto que em homens apenas 2,1%51. 

Numa pesquisa de prevalência de LPF, realizada em instituição de longa 

permanência no Canadá, os locais anatômicos mais acometidos foram os braços, em 

seguida as pernas, e por último as mãos. Os fatores associados no surgimento dessa lesão 
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foram a dependência para atividade básica da vida diária, função cognitiva prejudicada e 

espasticidade. Na prevalência de fatores associados foram incluídos os provenientes de 

trauma fechado, como chocar-se em objetos (44%), trauma associado a atividade básica de 

vida diária (20%) e quedas (12%). Das classificações das lesões, a Categoria 1a obteve 

maior percentual em 51%17. 

Em um estudo de incidência de LPF em idosos no Japão, em residentes de Instituição 

de Longa Permanência, num total de 14 pacientes, 3,8% desenvolveram a lesão; todos os 

pacientes apresentavam contraturas de braços e pernas. Verificou-se também, que 

pacientes em uso de esteróides foram mais vulneráveis a LPF. Além da presença de LPF 

ser mais frequente em pacientes com lesões pré-existentes. Também foi evidenciado em 

pacientes com LPF, uma pontuação total da escala de Braden com tendência mais baixa51. 

As áreas anatômicas mais sujeitas de LPF são as extremidades com prevalência de 

48% para braços, 40% (pernas) e 12% (mãos)17. Em pacientes com contraturas e/ou 

movimentos involuntários, as localizações mais comuns são costas, em especial, na região 

escapular, sacro, glúteo, maléolo e calcanhar, em que o lado externo é mais acometido38. 

Essas localizações que coincidem com proeminências ósseas confundem os  profissionais 

de saúde que, geralmente, podem rotulam de LPP. Por isso, é importante saber identificar 

com precisão a etiologia de qualquer ferida para gerenciar de forma eficaz o 

tratamento17,50.  

A prevenção de LPF constitui um desafio para profissionais de saúde. Há 

necessidade da implementação de um protocolo na tomada de medidas acertadas à 

individualidade de cada paciente para direcionar o cuidado na prevenção desse tipo de 

lesão17,49. Estratégias de prevenção de LPF são possíveis, em que são demonstradas através 

da inclusão de educação de pessoal, acolchoamento das grades do leito, uso de camisas de 

mangas longas, produto suave para higienização da pele e uso de loção50. 

Das medidas de prevenção de LPF, também foram encontradas o agrupamento de 

recomendações simples e essenciais para a preservação da integridade cutânea de pacientes 

de pele frágil. No montante desssas recomendações foram listadas: a inspeção regular da 

pele, banhos rápidos e não quentes a cada dois dias se possível, unhas aparadas e lixadas, 

uso de sabonete com pH neutro, proteção de braços e pernas com material suave, uso de 

protetores pré-tibiais na recorrência de lesões nessas áreas, utilização de técnica correta na 

mobilização do paciente, e ambiente seguro com iluminação (sem móveis com quinas, ou 
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exposição de protuberâncias de equipamentos, dentre outros)50. Dos cuidados com a pele, 

ainda se insere, não massagear e hidratação da pele com produtos hipoalergênicos após o 

banho. Na adoção das medidas de prevenção de LPF, destaca-se mais uma vez, a 

importância de ações educativas junto aos pacientes e cuidadores, além dos profissionais 

de saúde49,50.   

Diante dos aspectos gerais de envolvimento que predispõem o paciente à LPF, 

sobretudo os idosos, o uso de contenção mecânica possa ser uma medida contraproducente 

na prevenção desse tipo de lesão. Na avaliação e registro de LPF, os profissionais 

encontram dificuldades por falta de instrumentos que os norteiem. Há existência de alguns 

instrumentos para classificação de LPF, porém não aceitos universalmente49. Um sistema 

de classificação para LPF denominado STAR, foi adaptado e validado no Brasil em 

201048. Esse instrumento é composto de três segmentos: 

 

 Primeiro segmento do Sistema de Classificação STAR - relacionado aos 

cuidados com a ferida e a pele ao redor constituído em seis tópicos:  

1. Limpar a ferida e controlar o sangramento; 

2. Realinhar o retalho ou segmento da pele (se possível); 

3. Avaliar o grau de perda tissular e a cor da pele ou do retalho utilizando o 

Sistema de Classificação STAR — Lesão por Fricção; 

4. Avaliar as condições da pele adjacente à ferida quanto a fragilidade, edema, 

descoloração e arroxeamento (aspecto de equimose); 

5. Avaliar o paciente, a(as) ferida(as) e a cicatrização de acordo com o 

protocolo instituicional; 

6. Se a pele ou retalho estiver pálido, opaco ou escurecido, reavaliar em 24-48 

horas ou na primeira troca de curativo. 

 

 Segundo segmento do Sistema de Classificação STAR - relacionado à 

classificação das lesões em cinco Categorias (1a, 1b, 2a, 2b e 3): 

Categoria 1a — lesão por fricção cujo retalho de pele pode ser realinhado à 

posição anatômica normal (sem tensão excessiva) e a coloração da pele ou do 

retalho não se apresenta pálida, opaca ou escurecida; 

Categoria 1b — lesão por fricção cujo retalho de pele pode ser realinhado à 

posição anatômica normal (sem tensão excessiva) e a coloração da pele ou do 

retalho apresenta-se pálida, opaca ou escurecida; 

Categoria 2a — lesão por fricção cujo retalho de pele não pode ser realinhado à 

posição anatômica normal (sem tensão excessiva) e a coloração da pele ou do 

retalho não se apresenta pálida, opaca ou escurecida;  

Categoria 2b— lesão por fricção cujo retalho de pele não pode ser realinhado à 

posição anatômica normal (sem tensão excessiva) e a coloração da pele ou do 

retalho apresenta-se pálida, opaca ou escurecida;  

Categoria 3 — lesão por fricção cujo retalho de pele está completamente 

ausente. 
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 Terceiro segmento do Sistema de Classificação STAR - Glossário composto da 

definição de LPF e dos termos técnicos:  

Lesão por Fricção: “ferida traumática que ocorre principalmente nas 

extremidades de idosos, resultante de fricção ou de uma combinação de fricção e 

cisalhamento, levando à separação da epiderme da derme (ferida de espessura 

parcial) ou separando totalmente a epiderme e a derme das estruturas subjacentes 

(ferida de espessura total)”. 

Pele ou retalho de pele pálido, opaco ou escurecido: quando comparada com a 

pele “normal” do paciente ao redor da ferida, pode indicar isquemia ou presença 

de hematoma, o que pode afetar a viabilidade da pele ou retalho. 

Isquemia: perfusão tissular inadequada, evidenciada por palidez, opacidade ou 

escurecimento do tecido. 

Hematoma: coleção de sangue ou coágulos sob um retalho ou pele realinhada. 

Realinhar: recolocar a pele ou retalho na sua posição anatômica normal, sem 

tensão excessiva. 

Lesão por fricção Linear: fissura ou rompimento da pele em linha reta. 

Retalho de pele: segmento de pele e tecido subjacente separado das demais 

estruturas. 

 

A aplicação deste instrumento, veio possibilitar a avaliação e registro de LPF. Esse 

instrumento aliado ao conhecimento da identificação dos pacientes que exibem fatores de 

riscos para desenvolvimento de LPF, com a associação do domínio das medidas de 

prevenção dessas lesões torna-se imperativo para promover a segurança e conforto desses 

pacientes.  

 

2.4 Dermatite associada à incontinência 

A dermatite associada à incontinência (DAI) é definida como lesão inflamatória 

originada do contato da pele perineal ou perigenital com urina ou fezes50. Os sinais de 

dermatite incluem eritema, edema, descamação leve, e vesículas que podem evoluir com 

lesões ulceradas e dolorosas46,50. 

A profundidade total da pele pode estar prejudicada, razão referida por autores como 

confundamento para outros tipos de lesões, como LPP e LPF. Porém, os locais das lesões 

podem direcionar para a devida identificação da DAI, os quais se referem as nádegas, 

dobras de pele perineal, grandes lábios, escroto, e dobras perianais para incontinência 

urinária e anal50.  

Apesar da DAI, consistir em uma das condições dermatológicas mais comum 

encontradas em lactentes46, a população idosa encontra-se bastante predisposta. A pele no 

envelhecimento se apresenta frágil, fina, seca e com percepção dolorosa diminuída, além 
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de exibir reparo lento na presença de lesões. Comorbidade imunológica ou outras doenças 

e o estado geral desfavorável de saúde favorecem a esse tipo de injúria cutânea50.  

Os  fatores etiológicos que propiciam ao surgimento da DAI, além da umidade da 

pele atribuída pelos efluentes fisiológicos, são considerados a quantidade e características 

dessas eliminações, tempo de exposição da pele à umidade38,52, forças de atrito na pele e a 

oclusão pelo uso de fraldas50,52, e a presença de irritantes químicos e de microorganismmos 

patogênicos38.  

A DAI, frequentemente está relacionada a diarréia, em que a resolução da alteração 

das fezes é essencial46. Nessa condição, a pele é afetada em sua proteção e vulnerável ao 

rompimento38,50. A proteção da pele é conferida por um manto ácido que, se torna 

alcalinizado pela ação da amônia resultante das ureases dos microorganismos fecais, na 

presença das fezes com a urina. O pH elevado possibilita a reativação das proteases e 

lipases fecais que, favorece a degradação das proteínas e lipídios do extrato córneo46.  

A consequência desse processo na pele é a aceleração de perda de água epidérmica, 

com redução da elasticidade, aumento das chances de ruptura e cronificação da dermatite. 

Ao risco de infecção, a condição alterada do pH da pele (alcalino) desencadeia a 

possibilidade de crescimento de microorganismos38, incluindo Candida albicans, 

Staphylococcus aureus e Streptococcus sp46.  

A classificação da DAI, em relação à gravidade da afecção da pele e à umidade está 

descrita em uma escala iconográfica proposta por Palomar-Llatas19:  

 

TIPO 1 – Liquenificação   

 Espessamento ou liquenificação da epiderme, devido à irritação constante da 

lavagem e secagem agressiva. Corresponde a danos LEVE. 

TIPO 2 -  Eritema + Edema 

 Presença de eritema com edema por inflamação epidérmica, sem perda de 

continuidade da pele. Corresponde a danos LEVE +.  

TIPO 3 – Descamação Eczema 

 Eczematização da área da fralda com descamação e prurido. Corresponde a 

danos  Moderado. 

Tipo 4 – Eritema Irritativo + Exsudativo 

 Eritema irritativo e úmido de profundidade superficial. Vesiculização pode estar 

presente. Corresponde a danos MODERADO +. 

Tipo 5 – Candidíase 

 Presença de colonização que afeta a epiderme e derme. Corresponde ao grau 

ALTO. 

Tipo 6 – Úlcera 

 Danos por umidade que pode afetar a profundidade total da pele. Corresponde a 

grau MUITO ALTO. 
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Em atenção aos cuidados, foram direcionados para cada classificação da lesão19: 

 

Lesão TIPO 1 – Higiene e hidratação com loções corporais ou ácidos graxos 

hiperoxigenados. 

Lesão TIPO 2 – Aplicação de óxido de zinco, pomada. 

Lesão TIPO 3 – Creme barreira composta de óxido de zinco e creme 

hidrocortisona 1%. 

Lesão TIPO 4 – Aplicação de formulação adstrigente. Após pele seca, aplicação 

de creme barreira de óxido de zinco. 

Lesão TIPO 5 – Aplicação de formulação adstrigente e creme antifúngico. Para 

pioderma bacteriano, uso de pomada de ação antibacteriano. 

Lesão TIPO 6 – Limpeza com solução salina a 0,9%, e curativo que mantenha 

ambiente úmido. O uso de alginato obtem boa resposta. Além do uso de óxido e 

zinco na área perilesional em proteção da pele à ação de exsudato.   

 

O uso de emoliente tópico ácidos graxos essenciais (AGE), referido na indicação 

para tratamento de lesão Tipo 119 foi apresentado em outra referência; assim como o uso de 

óleos vegetais. Igualmente indicados para dermatite de característica Tipo 2. O efeito 

benéfico dos emolientes foi explicado em conferir barreira mecânica ao extrato córneo 

contra a perda de água, além de promover a cicatrização de fendas, fissuras, e funcionar 

como barreira aos microorganismos patogênicos46.  

A higienização é considerada etapa fundamental na prevenção de dermatite pela 

remoção de contaminantes da pele e restabelecimento do pH fisiológico. Na higiene é 

preconizado a limpeza com água e tecido macio ou algodão; como alternativa a utilização 

de lenços ou toalhas umedecidas encontradas comercialmente que, devem ser livres de 

álcool ou degermante e sem conservante ou fragrâncias, mas podem conter loção 

emulsificante aquosa ou oleosa. No uso de pomada que funciona como barreira é 

recomendado óxido de zinco a 20%. Apesar do uso de petrolato ser referido em literatura 

na proteção do extrato córneo, foi demonstrado através de ensaios clínicos, risco 

aumentado (risco relativo de 31%) para infecção por Staphylococcus coagulase-negativo46. 

A prevenção da DAI deve ser implementada e o tratamento prévio instituído aos 

sinais de irritação cutânea caracterizado pelo Tipo 1, em que podem evoluir para lesões 

ulceradas e dolorosas em seu mais elevado grau de complicação. Na atenção aos pacientes 

em incontinência, emerge a necessidade de atividades educativas e de gerenciamento na 

aquisição de produtos recomendáveis na prevenção e tratamento do tipo de lesão. A 

manutenção da mobilidade e o estímulo ao uso do sanitário e higiene são medidas 

importantes, em que a contenção mecânica possa contribuir ao surgimento desse tipo de 

lesão, além de dificultar a implementação de medidas preventivas.  
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Das medidas para o conforto do transtorno da incontinência, apresentam-se 

dispositivos absorventes com diferentes tipos, conforme a capacidade de absorção. A 

seleção do absorvente deve atender à alguns requisitos, como a adaptabilidade do 

indivíduo, tolerância da pele, boa absorção sem oferecer umidade à pele, além de discreção 

em seu uso19,52. Portanto, permanecer na mesma posição pelo uso da contenção mecânica, 

usando fraldas continuamente são aspectos que podem ser considerados como fatores 

extrínsecos de risco para o surgimento da DAI. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo para verificar a associação entre o 

uso de contenção  mecânica e o surgimentos de lesões de pele, e na análise da incidência 

de lesões. No delineamento do estudo, uma amostra foi acompanhada por um período de 

tempo de 15 dias para verificação do desfecho (lesão), a partir da seleção de dois grupos 

adultos e idosos (não contidos/ e contidos) sem lesão de pele.   

A vantagem desse estudo permitiu a medição de variáveis, com redução dos viéses 

de aferição53. Em atenção à classificação do estudo de coorte que se aplicou, se prestou a 

avaliar o efeito de fatores de risco denominada “coorte de exposição”54. Ou seja, 

pretendeu-se observar um grupo de pessoas que têm algo em comum por um período de 

tempo, para analisar os desfechos ao longo do tempo53,55. Desse modo, múltiplas variáveis 

foram estudadas, na verificação da associação do uso de contenção mecânica com o 

surgimento de lesões de pele55. 

O estudo de Coorte, apresenta uma característica de desvantagem em comprometer o  

seguimento da pesquisa com perda de participantes55. Nessa pesquisa a amostra de 74 

pacientes, distribuídas em dois grupos de 37 pacientes, diferenciados em não contidos e em 

contidos foram acompanhados durante o período pré-estabelecido de 15 dias, sem perda do 

total do número de participantes pré-estabelecido. Porém, a totalização do número de 

participantes de 74 pacientes foi mantida em virtude a um dos critérios de exclusão, de que 

pacientes que não concluíssem o período de 15 dias de internação seriam excluídos da 

pesquisa. De fato, a desvantagem desse método ocorreu com a perda de seguimento de 16 

pacientes, 15 devido a alta precoce aos 15 dias, e o outro em razão de óbito. Logo, novos 

16 pacientes foram ingressos no estudo que totalizaram 90 pacientes, a fim de obter a 

amostra de 74 pacientes até a finalização do período de acompanhamento previsto do 

estudo. 

 

3.2 Local do estudo 

O cenário da pesquisa foi em um Hospital Público Universitário na região 

metropolitana no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Trata-se de um hospital geral, de 

grande porte, caracterizado como de alta complexidade na hierarquia do Sistema Único de 
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Saúde (SUS). Possui 478 leitos, porém 280 estão indisponíveis, totalizando 198 leitos 

ativos ao público. As clínicas selecionadas foram as clínicas médicas e clínicas cirúrgicas, 

com 35 e 40 leitos, respectivamente. Na distribuição dos leitos com referência ao sexo, 

para o masculino a estimativa é de 20 leitos em clínica médica, enquanto para o 

feminino de apenas 15; com relação a clínica cirúrgica perfaz igualmente 20 leitos 

para ambos os sexos. 

O ambiente de internação onde foi desenvolvida a pesquisa, referiu-se às enfermarias 

climatizadas com salões portando as unidades dos pacientes de cama e mesa de cabeceira, 

afastadas por critério da norma estabelecida para a segurança do paciente às infecções. Os 

colchões são de espuma pouco rígida denominados “colchão padrão”, em que também 

disponibiliza outros tipos de colchão de suporte de alívio, o piramidal e o colchão 

pneumático. Há algumas poltronas que possibilitam o acompanhamento de pacientes, além 

de mesas de suporte para alimentação dos mesmos.  

Os tipos de contenção mecânica identificados no local de entudo, foram grades 

laterais no leito, associação ao uso de faixas nos punhos, como também na associação 

desses dois tipos ao uso de luvas; porém este último em menor proporção. 

As camas com grades, são de padrão uniforme, automatizadas para posição Fowler e 

elevação de cabeceira e de inclinação de membros inferiores, além de possibilitar o nível 

de altura da estrutura de suporte do colchão. As proteções laterais da cama,  são planas e 

contínuas, afixadas em trilhos que, somente através de alvancas de acionamento manual 

possibilita alternar a inclinação para baixo, ou para cima. 

Os dispositivos de contenção encontrados nas unidades, foram faixas para os 

membros de origem comercializada, em tecido macio e resistente com sistema de fitas e 

fivelas. Porém, em apenas um caso foi observado o uso de atadura nos punhos para 

contenção. Na identificação de contenção das mãos, consistia no enovelamento com 

algodão e atadura.  

 

3.3 Participantes 

 

3.3.1 Critérios de inclusão 

Pacientes hospitalizados com idade maior ou igual a 18 anos, sem lesão de pele em 

contenção e sem contenção mecânica; 
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Pacientes com prognóstico de alta acima de 15 dias de internação. 

 

3.3.2 Critérios de exclusão 

Pacientes em acompanhamento que não concluíram o período de 15 dias de 

internação e pacientes com instabilidade hemodinâmica em uso de medicações vasoativas 

e/ou em ventilação mecânica. 

 

3.3.3 Tamanho da amostra  

Como o objetivo principal foi investigar a associação entre lesões de pele e a 

contenção mecânica, o tamanho da amostra mínimo foi calculado considerando os 

resultados de um estudo10. Nesse trabalho a autora tinha um grupo de 57 casos de pacientes 

contidos e um grupo de 54 pacientes não contidos, para os quais o desfecho “lesão por 

pressão” mostrou incidências significativamente distintas. Naquele estudo, o grupo não 

contido teve uma incidência de lesão por pressão igual a 𝑝1 = 5,6%. No grupo de 

pacientes contidos a incidência foi igual a 𝑝2 = 43,9%. Considerando tais informações, o 

tamanho amostral do grupo de casos expostos à contenção 𝑛1) e o tamanho amostral do 

grupo controle, não expostos à contenção 𝑛2) foram determinados pelo método de 

Kelsey56, dado por:  

𝑛1 =
(𝑍𝛼 2⁄ + 𝑍1−𝛽)

2

𝑟(𝑝1 − 𝑝2)2
. �̅��̅�(𝑟 + 1) 

𝑛2 = 𝑟𝑛1 

𝑛1 = número de casos  

𝑛2= número de controles 

𝑝1 = porcentagem de casos expostos ao fator  

𝑝2 =porcentagem de controles expostos ao fator 

𝑟 = razão de controles para casos  

𝑍𝛼 2⁄  : valor diretamente ligado ao nível de significância  desejado para a diferença entre 

as proporções de interesse.   

 𝑍1−𝛽: valor diretamente ligado ao poder desejado para o teste, dado por 1- . 

Z/2 e Z são obtidos pela função inversa da distribuição de probabilidades gaussiana 

padrão para os argumentos /2 e 1-, respectivamente. 
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�̅� =
𝑝1 + 𝑟𝑝2

𝑟 + 1
 

�̅� = 1 − �̅� 

Daí, para um nível de confiança bilateral de 95% (𝑍𝛼 2⁄ = 1,96), nível de poder de 

90% (𝑍1−𝛽 = 1,28), e razão de controle para caso 𝑟 = 1, obteve-se 𝑛1 = 𝑛2 = 28, ou seja, 

deve-se obter, no mínimo, 28 casos de pacientes contidos e 28 casos de pacientes não 

contidos para a realização dessa pesquisa.  

Pelo método de Fleiss57 as amostras mínimas deveriam ser 𝑛1 = 𝑛2 = 26; com 

correção de continuidade as amostras mínimas deveriam ser 𝑛1 = 𝑛2 = 31. Dos três 

valores, optou-se pelo maior tamanho amostral proposto, 31 casos em cada grupo, que 

satisfaz as três abordagens. Dada a experiência das perdas em trabalhos de avaliações 

repetidas com pacientes, resguardou-se em considerar uma amostra 20% maior. Sendo 

assim, o tamanho amostral do grupo de contidos 𝑛1) e o tamanho amostral do grupo 

controle 𝑛2),   foi dado por 𝑛1 = 𝑛2 = 1,2x31 37  37 pacientes não contidos e 37 

pacientes contidos, no mínimo.  

 

3.4 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora, com início após a autorização do 

Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. A coleta de dados ocorreu num período de 

aproximadamente 8 meses, não consecutivos, com início em 07 de março à 25 de 

novembro de 2018.  

A coleta de dados se deu por meio de preenchimento de formulário, técnica de 

observação, exame físico da pele e consulta em prontuário. Um total de 74 pacientes 

adultos e idosos internados em unidades de clínica médica e clínica cirúrgica foram 

acompanhados por um período de 15 dias não consecutivos que, compreenderam seis 

avaliações. Dentre os 74 pacientes, 37 estavam contidos em pelo menos em uma das seis 

avaliações, e 37 foram incluídos no grupo de comparação e não apresentavam contenção 

em momento algum, e de forma global sem lesão de pele. Cada grupo de 37 pacientes, 

totalizou 222 avaliações. O tempo entre duas avaliações variou de um a quatro dias nos 

dois grupos.  
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O instrumento de coleta de dados consistiu em um formulário elaborado pela própria 

pesquisadora contendo medidas ou registro das variáveis de investigação da pesquisa, 

divididos em duas seções: APÊNDICES B e C.  

 

 Seção 1 (APÊNDICE B) 

A apresentação desse apêndice é subdivididos em: 

- Dados sociodemográficos e histórico do paciente: número do formulário, data 

(início da coleta de dados), iniciais do nome do paciente, prontuário, data de nascimento, 

idade, sexo, cor da pele, clínica/leito, data de internação, tempo de internação, estado civil, 

escolaridade, comorbidades, hábitos de vida, peso, altura, índice de massa corporal (IMC), 

alergia, e uso de medicamentos.  

Sobre o índice de massa corporal foi calculado pela divisão do peso (Kg) pela altura 

(m). A partir dos valores obtidos do IMC, foram enquadrados nos critérios de classificação 

da escala de Waterlow58. Assim procedeu: < 18,5 (abaixo do peso); 18,5 à 24,9 (peso 

ideal); 25 à 29,9 (sobrepeso); > 30 (obeso). 

- Fatores de avaliação associados à lesão por pressão, lesão por fricção e dermatite 

associada à incontinência. Esses fatores se dispuseram listados na primeira coluna à 

esquerda de uma tabela: escore da Escala de Braden (predição de risco de LPP), pele seca 

e/ou descamativa, prurido, equimose e/ou hematoma nas extremidades, edema em 

extremidades, rigidez e/ou espasticidade, utilização de adesivos, utilização de fralda, 

diurese espontânea, diarréia, tipo de colchão, uso de coxins, uso de hidratante corporal, 

início da ocorrência da lesão, local da lesão, tipo da lesão, classificação da lesão. Além da 

pontuação da avaliação das Atividades Básicas da Vida Diária (ABVDs) da Escala de 

Katz. 

A classificação da LPP, atendeu a terminologia em conformidade com as diretrizes 

publicadas em abril de 2016, pelo órgão americano National Pressure Ulcer Advisory 

Panel12.  

Anexos que, subsidiaram a predição de risco de LPP, classificação das lesões  e da 

avaliação das atividades básicas de vida diária: 

 Escala de Braden - Predição de risco de LPP37(ANEXO1).  

 Classificação da LPP, em conformidade com as diretrizes12 (ANEXO 2). 
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 Classificação da LPF, em conformidade com o Sistema de classificação 

STAR48 (ANEXO 3). 

 Classificação da DAI19 (ANEXO 4). 

 Escala de Katz59 (ANEXO 5). 

A escala de Katz (Anexo 5), refere-se a um instrumento para avaliação das atividades 

básicas da vida diária (ABVDs). Esse instrumento é compreendido por uma escala 

desenvolvida por Sidney Katz59, publicada pela primeira vez em 1963. Essa escala permite 

pontuar a dependência do idoso nas seis atividades consideradas básicas que compreendem 

atividades relacionadas ao banho, vestuário, higiene pessoal, transferência que se refere a 

locomoção, controle de esfíncter, e alimentação. Uma nova versão dessa escala de Katz foi 

publicada em 1998, que foi selecionada nesse estudo por demonstrar aplicabilidade 

simplificada. Nessa escala, encontra-se a descrição das seis atividades básicas de vida 

diária que, para cada atividade tem pontuação diferida em 1 ou 0, conforme o nível de 

dependência do paciente. Para pontuação 1, significa independência na execução da 

atividade; e 0 para dependência. O somatório das seis pontuações define o nível de 

dependência do paciente. A maior pontuação (6) refere independência, para dependência 

moderada (4), e para pacientes com muita dependência (≤ 2)59.  

A escala de Katz foi aplicada a todos os pacientes, apesar dessa tecnologia estar 

direcionada aos idosos. A razão da ampliação do uso desse instrumento a outras faixas 

etárias, se deve ao achado em literatura de que pacientes com dependência das atividades 

básicas de vida diária têm maior probabilidade de apresentar lesão por fricção17. Também, 

o uso desse instrumento teve o intuito de verificar a associação da dependência do 

autocuidado do paciente no surgimento de LPP, fator intrínseco de LPP referido em 

literatura35.  

Dos dados definidos para coleta, foram excluídos os referentes a análise laboratorial 

de sangue para dosagem de albumina e proteínas totais. O motivo da não inclusão desses 

dados, deveu-se a falta de registro de forma unânime em prontuário.  Foram mantidos os 

exames de hemoglobina e hematócrito. Todos esses exames são considerados expressivos 

na literatura com referência ao surgimento e resolução de lesões de pele. 
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 Seção 2 (APÊNDICE C)  

O apêndice C foi centrado nos aspectos referentes à contenção mecânica que, se 

apresentam listados em uma tabela, compreendendo: 

- Os fatores de avaliação do paciente em contenção mecânica: agitação psicomotora, 

nível de consciência, tipo de contenção mecânica, localização da contenção mecânica, 

tempo de uso de contenção mecânica em 24 horas, uso de oxigenioterapia, e uso de cateter 

ou dreno.  

Do mesmo modo, estes fatores foram listados à esquerda da tabela. Assim, a coluna à 

direita correspondeu ao registro da avaliação referente a data da visita da coleta de dados. 

A forma de apresentação desse formulário, objetivou facilitar o direcionamento das 

questões de análise desse estudo. A criação desse instrumento de coleta de dados 

congregou as variáveis de análise dos dois eixos desse estudo: contenção mecânica e lesões 

de pele. Logo, esse instrumento de coleta de dados permitiu a obtenção de informações, de 

forma objetiva e sistemática.  

 

3.4.1 Procedimento de coleta de dados 

A cada visita à unidade clínica do estudo, iniciava-se no direcionamento a enfermeira 

para obtenção de informações na seleção da amostra em atenção aos critérios de inclusão 

da pesquisa. A condição clínica do paciente e da necessidade do uso de proteção de 

isolamento, também eram indagadas. A seguir, após a higienização das mãos e acesso a 

luva de procedimento, o paciente e/ou familiar/acompanhante eram abordados com 

explicações simples sobre a pesquisa, além de esclarecimentos da dinâmica do 

procedimento de coleta de dados, com perguntas para preenchimento de formulário e 

exame físico da pele. Na concordância da participação da pesquisa, após assinatura do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE D) pelo paciente ou responsável, 

dava-se início à coleta de dados.  

A aplicação de álcool gel nas mãos era seguido do uso de luva de procedimento, na 

antecipação do exame físico da pele. A pele era inspecionada a cada visita, quanto aos 

aspectos listados em instrumento de coleta de dados (APÊNDICE B). No uso de fralda, o 

paciente era desnudo para investigação da presença de umidade e lesões. Na presença de 

lesões, o curativo era removido para identificação anatômica, tipo e classificação da lesão; 

após era refeito com técnica asséptica, que na grande maioria das vezes, essa avaliação 
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ocorria no momento da realização do curativo pela própria equipe no período da manhã. 

As áreas de proeminências ósseas eram inspecionadas, e o teste de eritema não 

branqueável para classificação de lesão de estágio 1 era procedido, através do toque digital 

enluvado após o paciente permanecer posicionado sem compressão local por um período 

de 15 minutos. A superfície corporal do paciente era inspecionada, sem exposição física 

aos demais pacientes da unidade. No uso de faixas e/ou luvas de contenção, estas eram 

removidas para observação das condições de circulação dos membros, e após recolocadas.  

A observação da ergometria postural, mobilização e atividade motora eram 

realizadas, e, posteriormente era feita a consulta em prontuário para confirmação da 

deficiência motora. O déficit sensorial foi identificado em alguns pacientes com 

diminuição visual, cegueira e surdez, que era confirmado com o acompanhante e equipe de 

enfermagem, e posteriormente consulta em prontuário para confirmação. No momento do 

exame físico da pele, procedia algumas perguntas e observações que concluíam o 

instrumento de coleta de dados, tais como presença de prurido e os aspectos relacionados a 

alimentação, eliminações fisiológicas e atividades básicas da vida diária. 

O tempo de uso de contenção mecânica era obtido através de informação da equipe 

de enfermagem. Esse dado também era subsidiado pelo acompanhante e/ou paciente lúcido 

em cama com grades. Não foi encontrado registro em prontuário referente a contenção 

mecânica quanto à indicação, tipo, característica, periodicidade de uso e condição do 

paciente correlacionada com a medida de contenção. 

Na observação de qualquer alteração da pele e/ou queixa de desconforto pelo 

paciente, era reportado ao enfermeiro e equipe de enfermagem da unidade clínica para o 

implemento das medidas necessárias. A coleta de dados de cada paciente finalizava-se na 

consulta em prontuário para  complementação dos dados do formulário, e principalmente 

na obtenção de registro de comorbidades,  avaliação clínica e laboratorial.  

 

3.4.2 Análise dos dados 

Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram dispostos em uma 

planilha eletrônica do programa Microsoft Excel 2013, que possibilitou a construção do 

banco de dados da pesquisa. O Excel também foi utilizado para construção de gráficos. 

Qualquer outra análise estatística dos dados foi feita através do programa IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 22.0.  
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A análise descritiva foi baseada na construção de gráficos, distribuições de 

frequências globais e em tabelas cruzadas com fatores/subgrupos, cálculo de proporções de 

interesse e cálculo de estatísticas descritivas para as variáveis quantitativas (mínimo, 

máximo, média, mediana, quartis, distância interquartílica, desvio padrão, coeficiente de 

variação (CV). A variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa foi considerada 

baixa se 𝐶𝑉 < 0,20; moderada se 0,20 ≤ 𝐶𝑉 < 0,40; e alta se 𝐶𝑉 ≥ 0,40.  

A análise inferencial teve como objetivo avaliar a significância estatística das 

diferenças observadas entre grupos entre proporções complementares e da associação de 

fatores com a lesão de pele; e foi realizada baseada em testes de significância estatística. 

Duas proporções complementares foram comparadas pelo teste Binomial. Para verificar se 

existe associação significativa entre duas variáveis qualitativas, e para identificar os fatores 

associados às lesões de pele, foi usado o Teste Qui-Quadrado, ou, quando este se mostrou 

inconclusivo, e a situação apropriada, o teste exato de Fisher. A medida (estimador) usada 

para expressar o risco foi a Razão de Chances ou Odds Ratio (OR), a qual avaliou a relação 

entre a chance de um indivíduo de um grupo apresentar um desfecho ou característica, 

comparada à do indivíduo do grupo complementar. A significância da OR foi avaliada pelo 

intervalo da OR, que não pode conter o valor 1, o que significaria indivíduos dos distintos 

grupos terem a mesma chance de apresentar tal desfecho ou característica.  

A comparação da distribuição de uma variável qualitativa ordinal de dois grupos 

independentes foi feita por teste não paramétrico de Mann-Whitney. A hipótese de 

normalidade da distribuição das variáveis quantitativas foi verificada pelos testes de 

Kolmogorov-Smirnov (KS) e pelo Teste de Shapiro-Wilk (SW). Foi considerado que uma 

variável segue distribuição normal num determinado grupo em que ambos os testes de 

normalidade assim concluem. Quando a hipótese de distribuição normal foi rejeitada nos 

grupos que foram comparados, a comparação da variável quantitativa nos dois grupos 

independentes foi feita pelo teste t-de Student e a igualdade das variâncias, necessária para 

execução do teste t-de Student sem correção, foi avaliada dentro do teste t-de Student pelo 

teste de Levene. Quando para pelo menos um dos grupos a hipótese de normalidade da 

distribuição foi rejeitada, a comparação de dois grupos independentes foi feita pelo teste 

não paramétrico de Mann-Whitney. 

Nos testes em que o programa SPSS forneceu os p-valores assintóticos e exatos 

foram considerados os p-valores exatos. Todas as discussões foram realizadas ao nível de 
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significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos 

testes de significância estatística: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado 

ao teste foi menor que 0,05.  

 

3.5 Aspectos éticos e legais 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa na instituição de ensino, 

atendendo à Resolução 466 de 12/12/201260, mediante parecer n0 3.140.791 

(APÊNDICE A), a qual manteve protegida a identidade dos participantes do estudo, 

com a participação voluntária, e sem implicar em custos para os mesmos ou para a 

instituição. 

A participação no estudo ocorreu mediante a concordância voluntária dos 

participantes, que receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE D), na preservação de sua identidade e liberdade de deixar de participar 

da pesquisa em qualquer momento, sem oferecer prejuízo e/ou inferência a assistência 

prestada. O Termo de Consentimento Livre e Eslarecido foi apresentado ao 

responsável legal do paciente, caso sua condição física e mental não possibilitasse a 

sua ação voluntária de participação na pesquisa.  

Cabe ressaltar que ao identificar lesões de pele, o enfermeiro e sua equipe de 

enfermagem da unidade foram informados para a terapêutica e prevenção ao agravo da 

injúria tecidual, apontado com um dos benefícios do estudo. O risco de desconforto 

pela avaliação foi minimizado dando as condições ao participante de responder e ser 

avaliado de acordo com sua vontade. 
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4. RESULTADOS  

 

Um total de 74 pacientes adultos e idosos, internados em unidades de clínica médica 

e cirúrgica, foram acompanhados por 15 dias. Houve perda de 16 seguimentos, com 

inclusão de mais 16, totalizaram 90. Dentre os 74 pacientes, 37 estavam contidos em pelo 

menos em uma das seis avaliações, e 37 não apresentavam contenção em momento algum, 

e todos sem lesão de pele. O acompanhamento compreendeu seis visitas em que, cada 

grupo de 37 pacientes totalizaram 222 visitas. O tempo entre duas visitas variou de um a 

quatro dias nos dois grupos. Fluxograma (Figura 1), demonstra uma síntese dos resultados 

do estudo.  

Figura 1: Fluxograma dos participantes do estudo 

 

Fonte: Própria. 
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4.1 Perfil do paciente não contido e do paciente contido 

A Tabela 1 mostra o perfil sociodemográfico do paciente não contido e do paciente 

contido. No global, o paciente em atenção hospitalar  da população desse estudo  

apresentou uma distribuição uniforme para ambos os sexos. O sexo feminino em54,1%, e 

com 45,9% para a frequência de pacientes do sexo masculino (45,9%), em que a diferença 

não foi significativa  (p-valor=0,561 do teste Binomial). Logo, pode-se afirmar que a 

distribuição do sexo dos pacientes foi uniforme.  Considerando os resultados típicos que 

apresentaram as maiores frequências, destacaram-se as seguintes características destes 

pacientes: faixa etária de 58 a 68 anos (31,4%), casado ou vive em união estável (45,9%); 

tiveram apenas o ensino fundamental (63,5%), estiveram internados na clínica CMF 

(44,6%), com peso ideal (41,9%) ou em sobrepeso (43,2%), e na primeira avaliação já 

estavam internado há até 3 dias  (36,6%). 

No grupo de pacientes não contidos houve um predomínio de pacientes do sexo 

masculino (54,1%). Dentre os pacientes contidos houve um predomínio de pacientes do 

sexo feminino (62,2%). Entretanto, o p-valor do teste qui-quadrado para esta distribuição 

foi de 0,162, mostrando que não houve diferença significativa na distribuição de homens e 

mulheres nos grupos de pacientes não contidos e contidos, ou seja, a contenção não foi 

significativamente associada ao sexo do paciente.  

Quanto à distribuição de idades observa-se que entre os pacientes não contidos uma 

concentração maior de pacientes com menos de 58 anos (48,6%) e menor concentração de 

pacientes com mais de 68 anos (18,9%). A característica da distribuição de contidos é 

contrária: concentração menor de pacientes com menos de 58 anos (32,4%) e maior 

concentração de pacientes com mais de 68 anos (37,8%). Entretanto, o teste t-de Student 

não acusou diferença significativa entre as distribuições de idade dos pacientes não 

contidos e contidos (p-valor=0,107), ou seja, a contenção não foi significativamente 

associada à idade do paciente.  

Quando comparadas as distribuições dos pacientes segundo sua raça nos grupos 

contidos e não contidos também observou-se que não houve diferença significativa na 

distribuição de pacientes brancos e não brancos nos dois grupos. A contenção não está 

significativamente associada à raça  do paciente (p-valor=0,353 do teste qui- quadrado).  

O teste qui-quadrado detectou diferença significativa nas distribuições de estado civil 

dos pacientes dos dois grupos (p-valor=0,019). De fato, observa-se proporção de casados 
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ser bem maior no grupo de não contidos (62,2%, contra 29,7% no grupo de contidos) e a 

proporção de divorciados/separados, bem maior no grupo de contidos (18,9%, contra 2,7% 

no grupo de não contidos).  

O teste qui-quadrado não detectou diferença significativa nas distribuições de 

escolaridade dos pacientes dos dois grupos (p-valor=0,872).  

 

Tabela 1: Perfil sociodemográfico do paciente não contido e do paciente contido 

Variável 

Não 

Contidos 

n=37 

Contidos 

n=37 

Global 

n=74 

p-valor do teste 

comparando os 

dois grupos 
F % F % F % 

Sexo        

Feminino 17 45,9 23 62,2 40 54,1 0,162(a) 

Masculino 20 54,1 14 37,8 34 45,9 0,162(a) 

 

Idade (anos) 
       

18 | 28  2 5,4 2 5,4 4 5,5 0,107 (b) 

28 | 38 1 2,7 2 5,4 3 4,2 0,107 (b) 

38 | 48 6 16,2 0 0 6 8,2 0,107 (b) 

48 | 58 9 24,3 8 21,6 17 23,2 0,107 (b) 

58 | 68 12 32,4 11 29,7 23 31,4 0,107 (b) 

68| 78 6 16,2 9 24,3 15 20,4 0,107 (b) 

78 | 88 1 2,7 4 10,8 5 6,9 0,107 (b) 

88 | 98 0 0 1 2,7 1 1,4 0,107 (b) 

 

Raça Branca 
       

Não 16 43,2 21 56,8 37 50 0,353(a) 

Sim 21 56,8 16 43,2 37 50  

 

Estado Civil 
       

Solteiro 9 24,3 12 32,4 21 28,4 0,019(a) 

Casado/União Estável 23 62,2 11 29,7 34 45,9  

Divorciado/separado 1 2,7 7 18,9 8 10,8  

Viúvo 4 10,8 7 18,9 11 14,9  

 

Escolaridade 
       

Analfabeto 1 2,7 1 2,7 2 2,7 0,872(a) 

Ensino Fundamental 22 59,5 25 67,6 47 63,5  

Ensino Médio 12 32,4 10 27 23 31,1  

Ensino superior 2 5,4 1 2,7 3 4,1  

Fonte: Própria. 

Nota:  (a)  Teste Qui-Quadrado; (b)  Teste t de Student. 
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A Tabela 2, mostra as prevalências de comorbidades nos dois grupos (não contidos e 

contidos), e no global. A comorbidade típica que, acometeu mais de 50% dos pacientes, em 

ambos os grupos foi a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). No global, o número de 

comorbidades do paciente variou de 1 a 9, ou seja, não havia pacientes sem comorbidades, 

sendo a média de 3,9 comorbidades por paciente. As distribuições do número de 

comorbidades dos dois grupos, não contidos e contidos, foram comparadas por teste não 

paramétrico. Portanto, pelo teste de Mann-Whitney não houve diferença significativa entre 

as distribuições do número de comorbidades de pacientes não contidos e contidos (p-

valor=0,093). Em outras palavras não houve uma associação significativa entre o número 

de comorbidades e a contenção, ou seja, o número de comorbidades do paciente não foi, 

para esta população, um fator significativo para a prática de contenção. 

 

Tabela 2: Distribuição de frequências das comorbidades dos pacientes 

 
Fonte: Própria. 

Nota: (a)Teste Qui Quadrado; (b)Teste exato de Fisher. 
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A Tabela 3 mostra que o déficit sensorial não foi significativamente associado à 

contenção (p-valores do Teste Qui-Quadrado maiores  que 5%). Entretanto, o déficit motor 

foi significativamente associado à contenção: no grupo de não contidos, 10,8% dos 

pacientes apresentavam déficit motor e no grupo dos contidos o percentual de pacientes 

com déficit motor foi significativamente maior (32,4%) (p-valor=0,024 do teste qui 

quadrado).  

Tabela 3: Distribuição de frequências do déficit sensorial e déficit motor 

Condição doença 

Não 

Contidos 

n=37 

Contidos 

n=37 

Global 

n=74 

p-valor do teste 

comparando os 

dois grupos 
F % F % F % 

Déficit sensorial 3 8,1 6 16,2 9 12,2 0,857 

Diminuição Visual 2 5,4 3 8,1 5 6,8 1,000(b) 

Surdez 0 0 1 2,7 1 1,4 1,000(b) 

Cegueira 1 2,7 2 5,4 3 4,1 1,000(b) 

        

Déficit  Motor 4 10,8 12 32,4 16 21,6 0,024(a) 

Fonte: Própria. 

Nota: (a) Teste Qui-Quadrado; (b) Teste exato de Fisher 

 

A Tabela 4 mostra as principais estatísticas da distribuição do tempo de internação 

que o paciente já tinha no momento da primeira avaliação, ou seja, o tempo de internação 

prévio ao início do acompanhamento dos pacientes não contidos e contidos. No global, os 

pacientes tinham tempo de internação prévio ao início do acompanhamento variando de 0 a 

11 dias. Para melhor compreensão desta variável, convém ressaltar que  tempo de 

internação prévio ao início do acompanhamento foi igual a 0, quando o paciente se 

internou no mesmo dia que iniciou o acompanhamento por esse estudo. Logo, este paciente 

não tinha nenhum dia de internação prévia. O paciente que tinha 11 dias de internação 

prévia foi o paciente que já tinha 11 dias de internação quando começou a ser 

acompanhado por esse estudo.  Em média, os pacientes tinham 4,1 dias de internação 

prévia, mediana de 1 dia e desvio padrão de 3,0 dias com coeficiente de variação igual a 

0,74, evidenciando que o tempo de internação prévio dos pacientes em atenção hospitalar 

apresenta alta variabilidade. Pelo coeficiente de variação (CV), observa-se que a 

variabilidade também foi alta nos subgrupos de não contidos e contidos. A diferença da 

distribuição do tempo de internação prévio  dos pacientes nos dois grupos pode ser 

visualizada no boxplot da Figura 2. Através dos p-valores dos testes de normalidade, 
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verificou-se que as distribuições do tempo de internação prévio dos pacientes não seguiam 

distribuição normal em ambos os grupos. Para isso, as distribuições dos dois grupos, não 

contidos e contidos, foram comparadas por teste não paramétrico. Verificou-se pelo teste 

de Mann Whitney que houve diferença significativa entre as distribuições do tempo de 

internação prévio de pacientes não contidos e contidos (p-valor=0,010). Pelas estatísticas 

apresentadas, percebe-se que no início do estudo os pacientes contidos estavam a mais 

tempo internados do que os pacientes não contidos. Em outras palavras apresentou-se uma 

associação significativa entre o tempo de internação e a contenção, ou seja, o tempo de 

internação do paciente foi um fator significativo para a prática de contenção. 

 

Tabela 4: Principais estatísticas do tempo de internação dos pacientes não contidos e 

contidos 

Estatística Não Contidos Contidos Global 

Mínimo  0 0 0 

Máximo 11 11 11 

Média  3,2 5,0 4,1 

Mediana 2 5 4 

Desvio Padrão  3,2 2,6 3,0 

Coeficiente de Variação 0,98 0,53 0,74 

p-valor do teste de KS 0,000 0,000 0,000 

p-valor do teste de SW 0,000 0,000 0,000 

p-valor do teste de Mann Whitney comparando os tempos 

de internação de não contidos e contidos 
0,010 

Fonte: Própria 

 

Figura 2: Distribuição do tempo de internação dos pacientes não contidos e contidos 

 

Fonte: Própria. 
 



 

53 

 

4.2 Características e frequências da contenção 

Neste estudo foram identificados 3 tipos de contenção principais: uso somente de 

grades, uso de grades e faixa nos punhos e uso de grades com faixa nos punhos e luva. No 

uso de grades, somente foi considerado contenção na identificação de todas as grades 

levantadas, também chamada cama cheia. A Tabela 5 exibe as frequências de cada um dos 

tipos de contenção encontradas nos pacientes contidos, em cada uma das avaliações. Em 

todas as avaliações e no global o uso somente de grades foi a contenção mais utilizada, e a 

menos utilizada foi o uso de grades associadas a faixas nos punhos e luvas. 

Tabela 5: Frequências dos tipos de contenção nos pacientes contidos em cada uma das 

avaliações 

Avaliação 

Uso Somente 

 de Grade 

Uso de Grade e 

Faixa 

Uso de Grade, 

Faixa e Luva 

(nas mãos) 

F % F % F % 

1 29 78,4 4 10,8 2 5,4 
2 30 81,1 5 13,5 1 2,7 
3 31 83,8 4 10,8 1 2,7 
4 29 78,4 5 13,5 1 2,7 
5 31 83,8 3 8,1 1 2,7 
6 31 83,8 3 8,1 1 2,7 

Global  181/222 81,53 24/222 10,8 7/222 3,20 
p-valor teste de de McNemar comparando as  

frequências de contenção inicial e final 
1,000 0,625 1,000 

Fonte: Própria. 

 

Em análise global, a Figura 3, o uso de grades foi verificado em 81,5% das 

avaliações dos contidos, o uso de grade em associação ao uso de faixa nos punhos em 

10,8% das avaliações, e o uso de grades ao uso de faixas nos punhos e luvas foi registrado 

em somente 3,2% das avaliações. A frequência do uso da grade variou pouco ao longo dos 

15 dias. Logo, não apresentou diferença significativa entre a primeira e última avaliação 

(p-valor=1,000), o uso de grades e faixas nos punhos diminui de 4 para 3 casos, mas não 

foi uma redução significativa (p-valor=0,625), bem como o uso de luvas que reduziu a 

frequência de 2 para 1 caso (p-valor=1,000).  
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Figura 3: Frequências globais dos tipos de contenção utilizadas nos pacientes 

 

Fonte: Própria. 

 

A Tabela 6 exibe as frequências do tempo de uso dos tipos de contenção nos 

pacientes, em cada uma das avaliações. O uso somente de grades foi identificado contínuo 

em 89,5%; na associação do uso de grades e faixas, o uso era contínuo em 87,5% dos 

casos; e quando na associação do uso de grade, faixas e luvas, o uso era contínuo em 100% 

dos casos. Não houve diferença significativa entre as frequências de usos contínuos na 

primeira e última avaliação (p-valores maiores que 5%). 

 

Tabela 6: Frequências do tempo de uso dos tipos de contenção em cada uma das 

avaliações 

Avaliação 

Uso Contínuo 

Somente Grade 

Uso contínuo de grade 

e faixa  

Uso contínuo de 

grade, faixa e luva 

F % F % F % 

1 27 93,1 4 100 2 100 

2 26 86,7 4 80 1 100 

3 25 80,6 4 100 1 100 

4 26 89,7 3 60 1 100 

5 29 93,5 3 100 1 100 

6 29 93,5 3 100 1 100 

Global 162/181 89,5 21/24 87,5 7/7 100 

p-valor  teste de 

de McNemar comparando 

uso  continuo  da contenção  

 inicial e final 

1,000 0,897 1,000 

Fonte: Própria. 
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4.3 Dos achados relacionados às lesões de pele e a contenção mecânica 

 

4.3.1 Incidência das lesões de pele em pacientes não contidos e contidos 

 

A Figura 4 demonstra a incidência das lesões de pele em pacientes não contidos e 

contidos. A incidência global de lesão por pressão foi de 14,9% (11 casos). No grupo de 

pacientes não contidos a incidência de lesão por pressão foi de 2,7% (1 caso) e no grupo de 

pacientes contidos a incidência de lesão por pressão foi de 27,0% (10 casos). A diferença 

entre estas incidências foi significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,003 do 

teste Qui-Quadrado), ou seja, a lesão por pressão foi significativamente associada à 

contenção. A razão de chances é igual a 13,3 com intervalo de confiança igual a (1,6; 

110,6). Estima-se que a chance do paciente contido apresentar lesão por pressão é 13,3 

vezes maior chance de um paciente não contido apresentar lesão por pressão. 

A incidência global de lesão por fricção foi de 5,4% (4 casos). No grupo de pacientes 

não contidos não houve incidência de lesão por fricção e no grupo de pacientes contidos a 

incidência de lesão por fricção foi de 10,8% (4 casos).  

A incidência global de DAI foi de 9,5% (7 casos). No grupo de pacientes não 

contidos a incidência de DAI foi de 8,1% (3 casos) e no grupo de pacientes contidos a 

incidência de DAI foi de 10,8% (4 casos). A diferença entre estas incidências não é 

significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=1,000 do teste exato de Fisher), a 

ocorrência de DAI não está significativamente associada à contenção. A Figura 5 mostra a 

distribuição das três lesões de pele relacionadas ao tipo de contenção. 

 

Figura 4: Incidência de LPP, LPF e DAI nos pacientes não contidos e contidos 

 

Fonte: Própria. 
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Figura 5: Distribuição da LPP, LPF e DAI com os tipos de contenção 

 

Fonte: Própria. 

 

4.3.2 Análise da sobrevida das lesões 

A Tabela 7 mostra a tábua de sobrevivência de Kaplan Meier até os desfechos das 

lesões: LPP, LPF e DAI. O gráfico da Figura 6 mostra o comportamento da curva de 

sobrevivência dos indivíduos até apresentarem tais lesões.  

Tabela 7: Tábua de sobrevivência de Kaplan Meier até o desfecho das lesões: LPP, LPF e 

DAI 

Tempo 
Sobrevivência acumulada no tempo 

até o desfecho LPP 

Sobrevivência acumulada 

no tempo 

até o desfecho LPF 

Sobrevivência acumulada 

no tempo 

até o desfecho DAI 

3 1,0 1,0 0,857 

5 0,90 1,0 0,857 

6 0,818 1,0 0,714 

7 0,818 1,0 0,571 

8 0,636 1,0 0,571 

10 0,545 1,0 0,429 

12 0,454 1,0 0,429 

13 0,181 0,75 0,429 

14 0,090 0,75 0,286 

15 0,090 0,50 0,286 

18 0,090 0,50 0,143 

19 0,090 0,50 0,286 

20 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Própria 
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Figura 6: Curva de sobrevivência dos pacientes até apresentarem LPP, LPF e DAI 

 

Fonte: Própria. 

 

A Tabela 8 traz as estimativas pontuais e intervalares da média e mediano do tempo 

de sobrevivência até LPP, LPF e DAI estimadas pelo método de Kaplan-Meier. A LPF 

apresentou média de 4 dias mais tardia que a LPP e DAI.  

 

Tabela 8: Estimativas pontuais e intervalares da média e mediano do tempo de 

sobrevivência até LPP, LPF e DAI 

Desfecho 

Tempo de sobrevivência até o desfecho 

Média 
IC95% para a 

média 
Mediana 

IC95% para a 

mediana 

LPP 11,1 (8,6; 13,6) 12,0 (8,8; 15,3) 

LPF 15,0 (13,6; 16,4) 15,0 (13,0; 17,0) 

DAI 11,0 (6,4; 15,6) 10,0 (2,3;17,7) 

Fonte: Própria.   

 

4.3.3 Lesões de pele: topografia, classificação e fatores associados 

A caracterização das LPP, LPF e DAI são demonstradas nas Tabelas 7, 8 e 9, 

respectivamente. A Tabela 7 mostra a descrição das lesões por pressão nos dois grupos 
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(não contidos e contidos) em sua frequência nas 6 avaliações. A Tabela 8 apresenta a 

descrição das LPF em pacientes contidos. A Tabela 9 demonstra a ocorrência da DAI nos 

dois grupos com descrição da evolução da lesão nas seis avaliações, localização e 

frequência de casos.  

 

4.3.3.1 Lesão por pressão 

A LPP foi significativamente associada ao risco alto de LPP determinado pela escala 

Braden. A incidência de LPP entre os que não apresentaram risco alto de LPP foi de 

10,8%, a incidência de LPP entre os que têm risco alto foi significativamente maior, 44,4% 

(p-valor=0,024 do teste exato de Fisher). A razão de chances (OR) foi igual a 6,6 e foi 

significativa, dado o seu intervalo de confiança (1,4; 30,6) que não conteve o valor 1,0. 

Estima-se que, em atendimento hospitalar, a chance de um paciente que apresente risco 

alto em apresentar LPP apresente 6,6 vezes maior que a chance de um paciente que não 

tenha risco alto em apresentar LPP.  

A LPP foi significativamente associada ao escore do paciente na escala Katz na 

primeira avaliação. A média e mediana do escore Katz do paciente que não apresentou 

LPP foi igual a 3,0 e 2,0; a média e mediana do escore Katz do paciente que teve LPP 

foram significativamente menores, 0,72 e 1, respectivamente (p-valor=0,005 do teste de 

Mann-Whitney).  

Na Tabela 9, no grupo não contido, o único caso de lesão era na região sacra e estava 

em estágio 1 (1 casos, incidência de 2,7% entre os não contidos). No grupo contido, a lesão 

mais frequente foi a lesão na região sacra de estágio 1, com 5 casos (incidência de 13,5% 

entre os contidos, sendo 3 casos de pacientes contidos por grades e 2 caso de pacientes 

contidos por grades e punhos) e a lesão na região de estágio 2 em pacientes contidos por 

grades (5 casos, incidência de 13,5% entre os contidos, sendo 1 caso de lesão no glúteo e 4 

casos de lesão na região sacra). 
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Tabela 9: Descrição dos casos de lesão por pressão 

Grupo Estágio da Lesão Região da Lesão Tipo de Contenção Número de Casos 

Não Contido 1 Sacra - 1 

Contido 1 Sacra 
Grades 

Grades e faixas nos punhos 

3 

2 

Contido 2 
Glúteo 

Sacra 

Grades  

Grades 

1 

4 

Fonte: Própria. 

 

4.3.3.2 Lesão por fricção 

A LPF foi significativamente associada à idade do paciente. A média e mediana de 

idade do paciente que não teve LPF foi igual a 57,6 e 59 anos, respectivamente; a média e 

mediana da idade do paciente que teve LPF foi significativamente maiores, 76,0 e 75,0, 

respectivamente (p-valor=0,002 do teste de Mann-Whitney).   

A LPF foi significativamente associada ao risco alto determinado pela escala Braden. 

A incidência de LPF entre os que não apresentaram risco alto foi de 1,6%, a incidência de 

LPF entre os que tiveram risco alto de LPP foi significativamente maior, 25,0% (p-

valor=0,013 do teste exato de Fisher) . A razão de chances (OR) foi igual a 20,0 e foi 

significativa, dado o seu intervalo de confiança (1,8; 213,8) que não conteve o valor 1,0. 

Estima-se que, em atendimento hospitalar, a chance de um paciente apresentar LPF que 

teve risco alto em apresentar LPP é 20,0 vezes maior que a chance de um paciente que não 

teve risco alto em apresentar LPP. 

Na Tabela 10, verifica-se que, as LPF foram observadas apenas no grupo de 

pacientes com contenção, já que no grupo não contido não houve registro de casos. Foram 

identificados quatro casos de LPF que, conforme a avaliação pela escala STAR, três das 

lesões tiveram a Classificação 1a; e um caso de Classificação 3, devido a perda do retalho 

e que, se apresentou em localização dorsal.   
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Tabela 10: Descrição dos casos de lesão por fricção em pacientes contidos 

Região da Lesão Tipo de Contenção Classificação 

Dorso Grades 3 

Punho Grades, faixa nos punhos e luva 1a 

Mão Grades e faixa nos punhos 1a 

Antebraço Grades e faixa nos punhos 1a 

Fonte: Própria. 

 

4.3.3.3 Dermatite associada à incontinência 

A DAI foi significativamente associada ao risco alto determinado pela escala Braden. 

A incidência de DAI entre os que não apresentaram risco alto de LPP foi de 5,2%, 

enquanto que a incidência de DAI entre os que tiveram risco alto foi significativamente 

maior, 26,7% (p-valor=0,029 do teste exato de Fisher). A razão de chances (OR) foi igual a 

6,7 e foi significativa, dado o seu intervalo de confiança (1,3; 34,1) que não conteve o 

valor 1,0. Estima-se que, em atendimento hospitalar, a chance de um paciente que tenha 

risco alto em apresentar LPP, apresente 6,6 vezes maior chance em apresentar DAI em 

relação a um paciente que não tenha risco alto em apresentar LPP.  

A DAI foi significativamente associada à idade do paciente. A média e mediana de 

idade do paciente que não teve DAI foram iguais a 57,3 e 59 anos, respectivamente; a 

média e mediana da idade do paciente que teve DAI foram significativamente maiores, 

69,7 e 73,0, respectivamente (p-valor=0,005 do teste de Mann-Whitney).  

Nesse estudo, a DAI foi evidenciada com maior incidência em pacientes cardiopatas. 

A incidência de DAI entre os não cardiopatas foi de 3,8%, a incidência de DAI entre os 

cardiopatas foi significativamente maior, 23,8% (p-valor=0,017 do teste exato de Fisher). 

A razão de chances (OR) foi igual a 7,9 e foi significativa, dado o seu intervalo de 

confiança (1,4; 45,1) que não conteve o valor 1,0. Estima-se que, em atendimento 

hospitalar, a chance de um paciente cardiopata apresentar DAI é 7,9 vezes maior que a 

chance de um paciente não cardiopata apresentar DAI. 

Na Tabela 11, a classificação da DAI foi demonstrada com numeração do 0 ao 6. A 

numeração 0, correspondeu a ausência de lesão, enquanto a numeração do 1 ao 6 referiu-se 

a classificação da lesão, de acordo com a escala de Palomar Llattas, 2013.  
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Tabela 11: Caracterização das dermatites associadas à incontinência (DAI) nos pacientes 

não contidos e contidos 

Grupo 
Evolução da Classificação 

da DAI   
Região da 

Dermatite 
Tipo de Contenção 

Número de 

Casos 

Não 

contido 

0-1-1-2-5-6 Interglútea  1 

0-0-3-3-3-3 Perineal-Glútea  1 

0-0-2-2-0-0 Peniana  1 

Contido 

0-1-2-2-4-6 
Glútea 

 

Grades e faixas 1 

0-1-2-4-4-6 Grades, faixas nos 

punhos e luvas  
1 

 

0-2-2-2-2-2 

 

Perianal 

 

Grades 
1 

0-0-1-1-0-0- Interglútea Grades 1 

Fonte: Própria. 

 

4.3.4 Aspectos relacionados na avaliação de risco de lesão de pele nos pacientes 

não contidos e contidos 

 

4.3.4.1 Uso de medicamentos 

A Tabela 12 mostra a distribuição de frequências do tipo de medicação usada pelos 

pacientes. Os medicamentos mais comuns foram analgésicos/sedativos e antibióticos, 

usados por mais de 50% dos pacientes nos dois grupos. O teste Qui-Quadrado acusou que 

o uso de analgésicos/sedativos e de antibióticos foram significativamente associados à 

contenção (p-valores do Teste Qui-Quadrado menores que 5%). No grupo de não contidos, 

59,5% dos pacientes faziam uso de analgésico/sedativos e no grupo dos contidos o 

percentual de pacientes que faziam uso de analgésico/sedativos foi significativamente 

maior (83,8%). O mesmo ocorreu sobre o uso de antibióticos: no grupo de não contidos, 

32,4% dos pacientes usavam antibióticos e no grupo dos contidos o percentual de pacientes 

que usavam antibióticos foi significativamente maior (52,7%). 

 

Tabela 12: Distribuição de frequências do tipo de medicação usada pelos pacientes 

Tipo de medicação  

Não 

Contidos 

n=37 

Contidos 

n=37 

Global 

n=74 

p-valor do teste 

comparando os 

dois grupos 
F % F % F % 

Analgésico-Sedativo 22 59,5 31 83,8 53 71,6 0,020 (a) 

Anti-hipertensivo 25 67,6 26 70,3 51 68,9 0,802 (a) 

Antibiótico 12 32,4 27 73 39 52,7 0,000 (a) 

Anti-coagulante 15 40,5 16 43,2 31 41,9 0,814(a) 

Imunosupressor 5 13,5 7 18,9 12 16,2 0,528(a) 

Anti-inflamatório 0 0 2 5,4 2 2,7 0,493(b) 

Fonte: Própria. 
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4.3.4.2  Tabagismo e alcoolismo 

A Tabela 13 traz as frequências dos pacientes nos dois grupos (não contidos e 

contidos), e no global. Não houve diferença significativa entre as proporções de pacientes 

do tabagismo e do alcoolismo nos dois grupos (p-valores maiores que 5%).  

 

Tabela 13: Frequências do tabagismo e alcoolismo nos pacientes não contidos e contidos 

Mau 

 Hábito 

Não 

Contidos 

n=37 

Contidos 

n=37 

Global 

n=74 

p-valor do 

teste 

comparando os 

dois grupos F % F % F % 

Tabagismo 5 13,5 5 13,5 10 13,5 1,000(a) 

Alcoolismo 2 5,4 1 2,7 3 4,1 1,000(b) 

Fonte: Própria. 

 

4.3.4.3 Alergias 

A Tabela 14 apresenta aa frequências do tipo de alergia num total de 15 pacientes 

(20,3%) que, declararam serem portadores de algum tipo de alergia. A alergia de maior 

prevalência estava relacionada a medicamentos que, se mostrou acometer 10,8% do total 

dos 15 pacientes que estavam inclusos os não contidos e  contidos. Na análise estatística, 

os testes não acusaram diferença significativa entre os dois grupos com frequências nos 

grupos de não contidos e contidos (p-valores maiores que 5%).  

 

Tabela 14: Frequências do tipo de alergia nos pacientes não contidos e contidos 

Tipo de Alergia 

Não 

Contidos 

n=37 

Contidos 

n=37 

Global 

n=74 

p-valor do teste 

exato de Fisher 

comparando os 

dois grupos F % F % F % 

Medicamento 6 16,2 2 5,4 8 10,8 0,123 

Esparadrapo 0 0 2 5,4 2 2,7 0,493 

Alimentar 0 0 1 2,7 1 1,4 1,000 

Atadura 0 0 1 2,7 1 1,4 1,000 

Corante 1 2,7 0 0 1 1,4 1,000 

Iodo 1 0 1 2,7 1 1,4 1,000 

Cosmético (Perfume/talco) 1 2,7 0 0 1 1,4 1,000 

Fonte: Própria. 

 

4.3.4.4  Uso de dispositivos médicos 

No global, 21 pacientes (56,8%) do grupo não contido usavam, em pelo menos uma 

das avaliações, algum dispositivo médico; enquanto que no grupo dos contidos 35 
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pacientes (94,6%) usavam em pelo menos em uma das avaliações pelo menos um 

dispositivo. O p-valor do teste Qui-Quadrado menor que 0,001 mostra que existe uma 

associação significativa entre a contenção e o uso de dispositivos. A Tabela 15 traz as 

frequências do uso de dispositivos médicos no grupo de pacientes não contidos e contidos 

nas seis avaliações. Os dispositivos mais usados eram o sonda nasoenteral (SNE), o cateter 

venoso periférico (CVP), o cateter venoso central (CVC), o sonda vesical de demora 

(SVD) e a bolsa de colostomia, quase todos os dispositivos eram significativamente mais 

usados no grupo em contenção. As exceções foram para os dispositivos de incontinência 

urinária (IU), sonda nasogástrica (SNG) e gastrostomia (GTT) usados em frequências não 

significativamente distintas nos dois grupos.   

 

Tabela 15: Frequências do uso de dispositivos médicos nos pacientes não contidos e 

contidos nas seis avaliações 

Dispositivo 

 

Não Contidos 

 Contidos 

p-valor do 

teste qui-

quadrado F % F % 

Oxigênio 0 0,0 14 6,3 <0,001 

SNE 4 1,8 54 24,3 <0,001 

CVP 81 36,5 142 64,0 <0,001 

CVC 26 11,7 68 30,6 <0,001 

SVD   9 4,1 41 18,5 <0,001 

Dispositivo IU  4 1,8 6 2,7 0,522 

Bolsa Colostomia 10 4,5 36 16,2 <0,001 

SNG  2 0,9 0 0,0 0,156 

GTT  6 2,7 3 1,4 0,312 

Colar Cervical  1 0,5 8 3,6 0,037 

Dreno abdominal  6 2,7 15 6,8 0,044 
Fonte: Própria. 

Siglas: SNE Sonda Nasoenteral; CVP Cateter Venoso Periférico; CVC Central; 

SVD Sonda Vesical de Demora; Dispositivo IU Dispositivo de Incontinência 

Urinária; SNG Sonda Nasogástrica; GTT Gastrostomia. 
 

4.3.4.5 Uso de materiais no cuidado 

A Tabela 16 apresenta as frequências dos materiais utilizados no cuidado dos 

pacientes dos grupos contidos e não contidos nas seis avaliações. Observa-se que o número 

de ocorrências do uso de adesivos, fralda, coxins e colchão não padrão (pneumático ou 

piramidal) era significativamente maior no grupo dos contidos (p-valores do teste Qui-

Quadrado menores que 5%). Os dois grupos não se diferiam significativamente no que diz 
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respeito a número de ocorrências de uso de hidratantes (p-valor do teste qui quadrado igual 

a 0,184). 

 

Tabela 16: Frequências dos materiais usados no cuidado dos pacientes não contidos e 

contidos nas seis avaliações 

Material Usado no Cuidado 

 

Não Contidos Contidos p-valor do 

teste qui-

quadrado F % F % 

Adesivo 102 45,9 205 92,3 <0,001 

Fralda 39 17,6 195 87,8 <0,001 

Coxins 0 0 44 19,8 <0,001 

Hidratante 105 47,3 118 53,2 0,184 

Colchão Não Padrão 6 2,7 87 39,2 <0,001 

Fonte: Própria. 

 

4.3.4.6  Avaliação da inspeção da pele 

A Tabela 17 traz as frequências dos itens observados sobre a condição de implicação 

na saúde da pele nos grupos contidos e não contidos nas seis avaliações. Observa-se que no 

global das 6 avaliações o número de ocorrências de pele seca, edema, rigidez e diarreia era 

significativamente maior no grupo dos contidos (p-valores do teste Qui-Quadrado menores 

que 5%). E o prurido foi significativamente mais frequente no grupo dos não contidos (p-

valor=0,002 do teste Qui-Quadrado). Os dois grupos não se diferiram significativamente 

no que diz respeito às ocorrências de equimose (p-valor do teste qui quadrado igual a 

0,506). A equimose se mostrou como uma ocorrência comum por estar muito associada à 

procedimento de punção venosa periférica, em que os dois grupos estavam expostos. 

 

Tabela 17: Frequências dos itens de observação de implicação na saúde da pele nos 

pacientes  não contidos e contidos nas seis avaliações  

Condição observada 

 

Não Contidos Contidos p-valor 

do teste 

qui-

quadrado F % F % 

Pele Seca 113 50,9 152 68,5 <0,001 

Prurido 37 16,7 16 7,2 0,002 

Equimose 112 50,5 105 47,3 0,506 

Edema 31 14 76 34,2 <0,001 

Rigidez 60 27 90 40,5 <0,001 

Diarreia 1 0,5 20 9,0 <0,001 

Fonte: Própria. 
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4.3.4.7 Avaliação do índice de massa corporal  

A Tabela 18 apresenta o demonstrativo do índice de massa corporal (IMC). O IMC 

foi encontrado nos dois grupos de não contidos e contidos sem diferir significativamente 

(p-valor=0,372). 

 

Tabela 18: Frequências do índice de massa corporal nos pacientes não contidos e 

contidos 

Variável 

Não 

Contidos 

n=37 

Contidos 

n=37 

Global 

n=74 

p-valor do teste 

comparando os 

dois grupos 
F % F % F % 

Condição corporal segundo o 

IMC 
       

Abaixo do peso 2 5,4 9 24,3 11 14,9 0,372(a) 

Ideal 18 48,6 13 35,1 31 41,9  

Sobrepeso 17 45,9 15 40,5 32 43,2  

Obesidade 7 18,9 5 13,5 12 16,2  

Fonte: Própria. 

 

4.3.4.8 Estado de agitação e consciência dos pacientes 

O estado de agitação e de consciência dos pacientes nas seis avaliações, nos grupos 

de pacientes não contidos e contidos encontraram-se em predomínio sem agitação e em 

estado de consciência lúcido. Não foi encontrada diferença significativa nos dois grupos 

(p-valor=0,144). Nos não contidos, nas 222 avaliações encontravam-se sem agitação e 

lúcidos em 100%, enquanto que no grupo dos contidos sem diferença estatística com 

predomínio sem agitação em 93,7%, e em nível de consciência de lucidez em 76,1%. 

 

4.3.4.9 Níveis séricos de hemoglobina e hematócrito 

A distribuição de frequência e as principais estatísticas dos níveis séricos de 

hemoglobina dos pacientes em sua totalidade dos dois grupos não contidos e contidos 

variou de 5,4 a 17,4 g/dl, com maior frequência nas faixas de 9,4 a 13,4 g/dl.que 

correspondeu a estimativa de 56,2%. As taxas de hemoglobina entre os dois grupos se 

apresentaram com moderada variabilidade, o mesmo ocorreu em relação as taxas de 

hematócrito, o qual está correlacionado com os valores de hemoglobina. O hematócrito dos 

pacientes em sua totalidade variou de 17,5 a 50,8%, com frequencia nas faixas de 28,7 a 

39,9 que, da mesma forma correspondeu a estimativa de 56,2%. Logo, a variabilidade da 
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hemoglobina e do hematócrito na análise hematológica dos pacientes apresentou moderada 

variabilidade que, pelo teste t Student não referencia diferença significativa entre os não 

contidos e contidos (p-valor=0,069). 

 

4.3.4.10 Avaliação de predição de risco de LPP (Escala de Braden) nos 

pacientes não contidos e contidos 

A Tabela 19 exibe as principais estatísticas do escore de Braden de pacientes não 

contidos e contidos nas seis avaliações. A evolução da média dos escores pode ser visto na 

Figura 7. Percebe-se que os escores apresentam baixa variabilidade entre os não contidos e 

maiores variabilidades entre os contidos. Em ambos os grupos (não contidos e contidos), 

verifica-se uma tendência de aumento da média do escore de Braden ao longo do tempo. 

Ao comparar os escores de Braden das avaliações 1 ao 6, observa-se que a evolução do 

escore foi significativa em ambos os grupos e no global (p-valores menores que 5%). Em 

todas as avaliações, o escore de Braden foi significativamente menor no grupo dos 

contidos. Verificou-se que a contenção está significativamente associada a menores 

escores de Braden.  

 

Tabela 19: Principais estatísticas do escore de Braden de pacientes não contidos e contidos 

nas seis avaliações 

Avaliação 

Não Contidos Contidos Total 

p-valor 

do teste de  

Mann-Whitney 

comparando  

os escores nos 

 dois grupos 

Média DP CV Média DP CV Média DP CV 

1 19,0 2,6 0,14 13,6 2,2 0,16 16,3 3,6 0,22 <0,001 

2 19,3 2,4 0,12 13,9 2,1 0,15 16,6 3,5 0,21 <0,001 

3 19,7 1,7 0,08 14,2 2,5 0,17 16,9 3,5 0,21 <0,001 

4 19,8 1,7 0,09 14,5 2,6 0,18 17,1 3,4 0,20 <0,001 

5 19,9 1,8 0,09 14,2 2,8 0,20 17,0 3,7 0,22 <0,001 

6 20,1 1,8 0,09 14,2 2,8 0,20 17,2 3,8 0,22 <0,001 

p-valor  teste de 

 Wilcoxon 

comparando  

escores 

 inicial e final 

0,001 0,004 0,003 - 

Fonte: Própria. 
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Figura 7: Evolução do escore de Braden nas seis avaliações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Própria. 

 

A Tabela 20 exibe as médias nas sub-escalas nos domínios da escala Braden, nos 

grupos contidos e não contidos das seis avaliações. Observa-se pelos p-valores de Mann-

Whitney e médias apresentadas que os pacientes contidos tinham escores de Percepção 

Sensorial, Exposição à Umidade, Atividade, Mobilidade e Fricção e Cisalhamento, 

significativamente menores que os respectivos escores dos pacientes não contidos (p-

valores menores que 5%). Os pacientes contidos e não contidos não se diferiram 

significativamente no que se refere aos seus escores de Nutrição (p-valor=0,671). 

 

Tabela 20: Médias dos escores nos domínios da escala de Braden dos pacientes não 

contidos e contidos nas seis avaliações 

Dominio Não contido  Contido Global p-valor 

Percepção Sensorial 4,00 3,40 3,70 <0,001 

Exposição  à Umidade 0,58 0,80 0,68 0,002 

Atividade 2,88 1,30 2,10 0,002 

Mobilidade  3,75 2,42 3,05 0,001 

Nutrição 2,58 2,43 2,48 0,671 

Fricção e Cisalhamento 2,85 1,82 2,33 <0,001 

Fonte: Própria. 
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4.3.4.11 Avaliação das atividades básicas de vida diária (ABVDs) da escala de 

Katz nos pacientes não contidos e contidos 

A Tabela 21 exibe as principais estatísticas do escore de Katz de pacientes não 

contidos e contidos nas seis avaliações. A evolução da média do escore de Katz pode ser 

visto na Figura 8. Observa-se que os escores apresentavam maiores variabilidades entre os 

contidos. Em ambos os grupos e no global uma tendência de leve aumento da média do 

escore de Katz ao longo do tempo. Ao comparar os escores de Katz das avaliações 1 e 6, 

observou-se que a evolução do escore não foi significativa para nenhum dos grupos e nem 

no global (p-valores maiores que 5%). Em todas as avaliações, o escore de Katz foi 

significativamente menor no grupo dos contidos. Portanto, a contenção está 

significativamente associada à menores escores de Katz, que significa maior dependência 

para as atividades básicas de vida diária. 

 

Tabela 21: Principais estatísticas do escore de Katz de pacientes não contidos e contidos 

nas seis avaliações 

Avaliação 

Não Contidos Contidos Total 

p-valor 

do teste de 

Mann-Whitney 

comparando 

os escores nos 

dois grupos 
Média DP CV Média DP CV Média DP CV 

1 4,54 1,97 0,43 0,78 0,95 1,21 2,66 2,43 0,91 <0,001 

2 4,59 1,86 0,41 0,97 0,83 0,86 2,78 2,32 0,83 <0,001 

3 4,68 1,76 0,38 1,11 1,05 0,95 2,89 2,30 0,80 <0,001 

4 4,73 1,71 0,36 1,22 1,32 1,08 2,97 2,33 0,78 <0,001 

5 4,73 1,71 0,36 1,19 1,49 1,25 2,96 2,39 0,81 <0,001 

6 4,81 1,66 0,35 1,16 1,32 1,14 2,99 2,37 0,79 <0,001 

p-valor  teste de 

Wilcoxon 

comparando 

escores 

inicial e final 

0,068 0,157 0,059 - 

Fonte: Própria. 
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Figura 8: Evolução da média do escore de Katz nas seis avaliações 

 

 

Fonte: Própria. 

 

A Figura 9 apresenta o gráfico de dispersão entre os escores das escalas de Katz e 

Braden, do total de pacientes não contidos e contidos. O coeficiente de correlação de 

ordem  de Spearman entre as duas entre as duas escalas é igual a 0,88 mostrando que as 

duas escalas são fortemente correlacionadas. Como pode ser visto no gráfico, valores mais 

altos do escore de Braden estão relacionados a valores mais altos do escore de Katz e vice-

versa.  

Figura 9: Dispersão entre os escores de Katz e Braden dos pacientes não contidos e 

contidos 

 

Fonte: Própria. 



 

70 

 

4.3.5 Lesão por pressão nas unidades de clínica médica e cirúrgica do estudo 

A tabela 22 apresenta as frequências das unidades de internação dos pacientes não 

contidos e contidos, distribuídos em clínica cirúrgica e médica. Observou-se, (p-valor > 

5%) que, mostra não existir diferença significativa na distribuição das unidades de 

internação nos grupos não contidos e contidos. A Figura 10 mostra a frequência global de 

LPP distribuída nessas unidades clínicas. 

 

Tabela 22: Distribuição de frequências dos pacientes não contidos e contidos nas unidades 

de clínica médica e cirúrgica 

Clínica 

Não 

Contidos 

n=37 

Contidos 

n=37 

Global 

n=74 

p-valor do teste 

comparando os 

dois grupos 
F % F % F % 

CCF 3 8,1 5 13,5 8 10,8 0,347(a) 

CCM 4 10,8 6 16,2 10 13,5  

CMF 15 40,5 18 48,6 33 44,6  

CMM 15 40,5 8 21,6 23 31,1  

Fonte: Própria. 

Siglas: CCF Clínica Cirúrgica Feminina; CCM Clínica Cirúrgica Masculina; CMF Clínica Médica Feminina; 

CMM Clínica Médica Masculina. 

 

Figura 10: Frequências globais de LPP nas unidades de clínica médica e cirúrgica do 

estudo 

 

Fonte: Própria. 

 

Na clínica médica masculina (CMM), houve o total de seis casos de LPP. Nessa 

clínica, a amostra do estudo foi composta por 23 pacientes, dos quais oito pacientes 
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encontravam-se em uso de contenção mecânica. Dos oito pacientes contidos, cinco 

apresentaram LPP que, foram classificadas em estágio 1 em três casos, e em estágio 2 nos 

outros dois casos. No único caso de LPP sem o uso de contenção, foi classificada em 

estágio 1. Desses cinco pacientes contidos com LPP, três apresentaram escores de Braden 

com risco alto de LPP, os quais desenvolveram LPP estágio 2. Os dois outros pacientes, 

tiveram escores de moderado e de baixo risco que, desenvolveram LPP estágio 1. Foi 

verificado medidas preventivas para LPP, com o uso de colchão pneumático nos pacientes 

de alto risco para LPP, o uso de hidratante em três pacientes, e também o uso coxim em 

dois pacientes.  

Na clínica cirúrgica masculina (CCM), a amostra do estudo foi composta por 10 

pacientes, dos quais seis pacientes encontravam-se em uso de contenção mecânica. Desses 

seis pacientes, houve dois casos de LPP que, foram classificadas em estágio 1 e 2. Os dois 

pacientes, apresentaram escores de Braden com risco alto de LPP. Foi evidenciado o 

emprego de medidas preventivas para LPP, com o uso de colchão pneumático para os dois 

pacientes, e uso de coxim e hidratante para um dos pacientes.  

Na clínica cirúrgica feminina (CCF), a amostra do estudo foi composta por 8 

pacientes, dos quais cinco pacientes encontravam-se em uso de contenção. Dos cinco 

pacientes contidos, três apresentaram LPP que, foram classificadas em estágio 1 para um 

paciente de risco alto para LPP, e em estágio 2 para os outros dois pacientes que, tiveram 

escore de Braden de alto risco e o outro de moderado risco. Das medidas preventivas, 

foram encontradas o uso de colchão pneumático para dois dos pacientes, colchão piramidal 

para o terceiro paciente, e o uso de hidratante e coxim para um dos pacientes. 

A clínica médica feminina (CMF), apresentou o maior número de casos de pacientes 

contidos. Numa amostra total de 33 pacientes acompanhados nessa clínica, 18 

encontravam-se em uso de contenção mecânica. Apesar do maior número de casos de 

pacientes em uso de contenção, não foi identificado ocorrência de LPP. Na avaliação de 

predição de risco de LPP de Braden, foram identificados seis pacientes com risco alto, três 

de risco moderado, e os nove pacientes restantes com avaliação de baixo risco de 

desenvolver LPP. Verificou-se a interrupção do uso da contenção mecânica no seguimento 

das seis avaliações, além do implemento de medidas preventivas de LPP. Das medidas de 

prevenção de LPP, no total de 18 pacientes em uso de contenção, foram encontradas o uso 
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de colchão pneumático em três pacientes, colchão piramidal em um dos pacientes, uso de 

hidratante em 13 pacientes, além do uso de coxim em seis pacientes. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Nessa pesquisa uma totalidade de 413 variáveis foram estudadas, dentre as quais 

permitiram caracterizar o perfil dos pacientes em uso de contenção, os tipos e 

características de contenção mecânica em sua prática, a relação dessas variáveis com o 

surgimento de lesões de pele, e principalmente na verificação da associação dessas lesões 

com o uso de contenção mecânica. No entanto, muitas variáveis no estudo não foram 

identificadas em associação significativa para a prática de contenção. 

Foram identificados três tipos de lesões em pacientes em uso de contenção que, 

compreenderam lesão por pressão (LPP), lesão por fricção (LPF) e dermatite associada à 

incontinência (DAI). Dentre essas lesões, somente a lesão por pressão (LPP) foi 

evidenciada em associação ao uso de contenção. Esse achado é presumido por alguns 

autores, em que consideraram o uso de contenção como fator extrínseco ao desfecho desse 

tipo de lesão5,35.  

A incidência global de LPP foi de 14,9% (11 casos), com 2,7% em paciente sem 

contenção (1 caso), e 27,0% em pacientes com contenção (10 casos). Essa estimativa 

demonstrou que a chance do paciente contido apresentar lesão por pressão foi de 13,3 

vezes maior do que a chance de um paciente não contido apresentar lesão por pressão. Esse 

achado foi corroborado por um recente estudo transversal, realizado em um hospital 

público em unidades de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e em Unidade de Terapia 

Intensiva. No referido estudo, foi verificado resultado idêntico quanto a chance do paciente 

contido apresentar lesão por pressão em relação aos não contidos, ou seja, também foi 

estimado em 13,3 vezes maior chance sobre os não contidos10. Essa mesma pesquisa, não 

foi direcionada a avaliação desse tipo de lesão, como também não foi encontrado descrição 

do profissional em sua expertise dermatológica na classificação da lesão por pressão que, 

somente foi referida em estagiamento 2.  

No vigente estudo, foi observado práticas de prevenção de lesão por pressão. Porém, 

não foi observado recomendações do uso de contenção mecânica, além da não 

identificação de registro em prontuário.   

No uso de contenção foi citado, em um determinado estudo, haver correlação com o 

surgimento de LPP, embora mencionasse que essa lesão ocorresse de “forma 

independente”8. Tal expressão sugere a associação do uso de contenção com a ocorrência 
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desse tipo de lesão. Na presente pesquisa, algumas das variáveis associadas ao uso de 

contenção foram identificadas como fatores extrínsecos e, outras, como intrínsecos ao 

surgimento da LPP que justificam a associação de sua ocorrência no uso de contenção 

mecânica.  

Na caracterização do tipo de contenção, nessa pesquisa foram identificados o uso de 

cama com grades, em sua maioria, com 81,5%, além do uso da cama com grades associado 

a faixas nos punhos com 10,8% , e no uso da cama com grades mais o uso das faixas nos 

pulsos e luvas em 3,2%; que totalizaram 14% na associação do uso de grades no leito a 

outras formas de contenção. Esse achado sobrepõe aos maiores resultados encontrados na 

literatura, porém em análise de prevalência realizado na Tailândia em clínica médica, 

cirúrgica e ortopedia com 59,4% no uso de grades no leito, e de 6,3% na associação de 

outros tipos de contenção9.  

O tempo de internação do grupo de pacientes em contenção, em média, foi de quatro 

dias, a partir do primeiro dia de avaliação. Pacientes internados por três dias ou menos em 

geral não foram suscetíveis à contenção mecânica. Já os pacientes que estavam contidos 

apresentaram maior tempo de internação antes da primeira avaliação, do que pacientes não 

contidos, ou seja, o tempo de internação do paciente foi um fator significativo para a 

prática de contenção. Esse achado corrobora com estudo que demonstra que o tempo 

prolongado de internação está relacionado ao maior desenvolvimento de LPP, em que 

apontou em média de dez dias de internação15. Além dos dois outros estudos de 

delineamento longitudinal que, fundamentaram o tempo de acompanhamento dos pacientes 

dessa pesquisa, os quais referiram o tempo de surgimento de LPP de duas semanas39,40. 

Nesse estudo o tempo médio estimado de sobrevivência até a lesão por pressão foi de 

aproximadamente 11dias. Essa informação retrata maior visibilidade na coerência com os 

registros referidos dos anteriores estudos. 

Dos aspectos relacionados a comorbidades e o uso de contenção, nesse estudo 

verificou-se pacientes portadores de déficit motor, sobretudo na faixa etária com 

predomínio de 58 a 68 anos que, foram verificados na prática a preocupação do risco de 

queda. O déficit motor é um achado corroborado em vários estudos que, aliado a idade 

avançada favoreça ao uso de contenção3,5,8. Nesse contexto, estudos corroboram que esses 

aspectos apresentam associação com LPP12,35. 
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No uso de medicamentos, foi encontrado associação na administração de analgésico 

/sedativos com o percentual significativamente maior nos contidos com 83,8%. O mesmo 

ocorreu no uso de antibióticos com 73% no grupo de contidos. Esse achado é corroborado 

por estudo que relacionou complicações no estado de saúde advindas do uso de contenção, 

em que o uso dessas medicações possa ter correlação. Na literatura, dentre as complicações 

advindas do uso de contenção foram descritas contraturas, lesão por pressão, pneumonia e 

trombose venosa profunda5. No uso de antibiótico foi corroborado por estudo, que essa 

medicação se apresenta de forma significativa nos pacientes com LPP que, demonstra estar 

associada com esse tipo de lesão13. 

Aspectos associados ao uso de contenção relacionados com a avaliação de predição 

de risco de LPP e de dependência nas atividades básicas de vida diária foram identificados 

na perspectiva de risco de desenvolvimento de lesão por pressão. O escore de Braden, em 

todas as avaliações, foi significativamente menor no grupo dos contidos. Assim, os 

menores valores nessa escala de predição de risco para LPP, indicam piores condições do 

paciente ao surgimento dessas lesões43. O escore da escala de Katz, em todas as avaliações, 

também se mostrou significativamente menor no grupo dos contidos. Essa análise retrata 

que a contenção foi significativamente associada a menores escores de Katz, que significa 

maior dependência para as atividades básicas de vida diária. Esse achado corrobora com 

estudo que correlaciona à dependência do autocuidado como fator que favorece o 

desencadeamento da LPP35.  

No uso de dispositivos médicos, houve significativa associação com 94,6% em 

pacientes contidos, os quais foram identificados sonda nasoenteral (SNE), cateter venoso 

periférico (CVP), cateter venoso central (CVC), sonda vesical de demora (SVD) e a bolsa 

de colostomia. O uso de dispositivo é corroborado por estudo, que relacionou como fator 

extrínseco ao risco de LPP37. Nesse aspecto, também é verificado na prática que o uso de 

dispositivo possa oferecer risco de LPP, no descuido assistencial no manuseio desses 

materiais. 

Na análise das variáveis do uso de contenção referente a avaliação da inspeção da 

pele do paciente, a maior incidência se deu a pele seca em 68,5%. A pele seca é pontuada 

em estudo, como importante fator intrínseco de exposição ao risco de LPP37; além de outro 

estudo que refere essa condição à vulnerabilidade a lesões de pele14, com recomendação de 

hidratação da pele37. Nesse aspecto, um achado conflitante nessa pesquisa se deu quanto ao 
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uso de hidratante, o qual não se diferiu entre os dois grupos. Logo, não se mostrou 

significativo no grupo de pacientes contidos, o qual poderia contribuir para proteção da 

pele desses pacientes.   

No uso de materiais no cuidado do paciente, se destacaram a utilização de fralda com 

87,8%, e principalmente o uso de adesivo em 92,3%. Não invariavelmente, esses achados 

também se propuseram em estudos, como fatores extrínsecos que favorecem a ocorrência 

de LPP, como no uso de fralda35, além do uso de adesivo que pode afetar a tolerância 

tecidual à pressão e/ou ao cisalhamento27. 

A ocorrência de outras lesões nesse estudo não alcançou resultados significativos, 

por essa razão não foram associadas ao uso de contenção. No entanto, foi estimado a 

incidência dessas lesões relacionadas a essa prática. A incidência de um paciente contido 

apresentar LPF foi de 10,8% (4 casos), enquanto nos pacientes não contidos não houve 

incidência dessa lesão. A incidência global de DAI foi de 9,5% (7 casos em sua totalidade). 

No grupo de pacientes não contidos, a incidência foi de 8,1% (3 casos) e no grupo de 

pacientes contidos (4 casos), a incidência foi de 10,8%. Logo, a diferença entre as 

incidências não foi significativa sob o ponto de vista estatístico, em que a ocorrência 

dessas lesões não foi significativamente associada à contenção.  

Na análise do comportamento da curva de sobrevivência dos indivíduos até 

apresentarem DAI, foi estimado em tempo médio de sobrevivência de aproximadamente 

11 dias; enquanto que o tempo médio estimado de sobrevivência até a lesão por fricção foi 

de aproximadamente 15 dias. 

Considerando os inúmeros aspectos discutidos no uso de contenção que 

demonstraram a associação com a LPP, torna-se imprescindível a adoção de novas práticas 

de enfermagem na perspectiva de uma análise cuidadosa, holística e acurada do paciente 

com avaliação e reavaliações periódicas da necessidade do uso de contenção mecânica. 

 

5.1 Limitações do estudo 

A limitação desse estudo se deu por ter sido restrito a um único hospital, de padrão 

universitário que demonstrou uma assistência qualificada de enfermagem com utilização 

de índice de qualidade e atividades educativas na prevenção de lesão por pressão. No 

âmbito hospitalar do estudo,  verificou-se a implementação de medidas preventivas e 

curativas direcionadas a esse tipo de lesão. No entanto, esse aspecto possa apresentar com 



 

77 

 

flutuação pela descontinuidade do quadro de pessoal que é pertinente ao sistema de saúde 

implantado. Na limitação do estudo, também foi considerada em razão da instituição 

apresentar  um quantitativo de leito limitado em menor rotatividade que, interferiu no 

prazo de coleta de dados, além de dificultar a iniciação de cada amostra no primeiro dia de 

internação, e de  não ter possibilitado a distribuição numérica das amostras por clínicas. A 

falta de registro em prontuário limitou o estudo, devido a imprecisão de informação do 

tempo e motivo de uso da contenção mecânica. Outro aspecto de limitação do estudo foi 

sentido pela restrição do horário de coleta de dados em turnos diurnos e eventualmente no 

período da tarde, sem inserção do período noturno. O resultado da pesquisa permitiu 

verificar o desfecho da lesão por pressão na associação do uso de contenção mecânica, 

porém sem a identificação correlacional devido a presença de outros fatores considerados 

intrínsecos e extrínsecos no surgimento desse tipo de lesão.  
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6. PRODUTO 

 

O produto dessa pesquisa, refere-se a apresentação de um vídeo de caráter didático 

instrucional, com a exposição da problematização da temática, e do objetivo geral em sua 

evidência científica alcançada, além da ilustração dos achados da pesquisa, com 

finalização nas recomendações  do uso de contenção mecânica na segurança e bem-estar 

do paciente. 

O planejamento desse vídeo, cumpriu três etapas descritas em consonância com a 

produtora de vídeos Matilde filmes61, assim descritas: 

 

 1a Etapa: Briefing 

Definição do objetivo do vídeo: Chamar a atenção do enfermeiro, de que o uso de 

contenção mecânica torna o paciente mais vulnerável a desenvolver lesão por pressão. 

 

 2 a Etapa: Escrever o roteiro 

O roteiro foi organizado em 23 slides em power point com definição de conteúdo, 

fotos e figuras. O primeiro e o último slide se referiram a abertura e finalização da 

apresentação. O primeiro em capa de rosto da pesquisa que, apresentou os dados  

referentes ao logotipo da instituição acadêmica da escola e universidade, nome do tema e 

linha da pesquisa, descrição nominal da autora e da orientadora, e o ano da realização do 

vídeo no rodapé dessa apresentação. O último slide apresentou as mesmas informações e o 

nome da produtora do vídeo, este último no final da imagem. Dos 21 slides restantes, cinco 

apresentaram a imagem da expositora autora da pesquisa que, deu início a abertura do 

vídeo e posteriormente, apareceu com exposição de resultados de relevância da pesquisa e  

algumas terminologias, e finalizou com recomendações direcionadas ao enfermeiro e 

equipe na ação do cuidado na contenção mecânica. O restante, em sua maior totalidade de 

slides foi gravado no áudio da própria autora, com a narrativa sobre a problemática do 

tema da pesquisa,  achados de análise estatísticos e de evidência científica, além da 

descrição dos cuidados de enfermagem  na contenção mecânica.   

O conteúdo da temática do vídeo transcorreu em 13 minutos que, foi considerado um 

tempo satisfatório que, atende a proposta de vídeo de aspecto instrucional. 
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 3a Etapa: Idéia central do vídeo “O paciente contido tem maior chance de 

apresentar lesão por pressão” 

 

O vídeo se finaliza com uma síntese das recomendações do cuidado do paciente na 

contenção mecânica e no achado da pesquisa de que, o paciente em uso de contenção 

mecânica apresenta maior vulnerabilidade em apresentar lesão por pressão com aumento 

das chances em 13,3 vezes em relação ao paciente sem o uso de contenção.   

As recomendações do cuidado do paciente na contenção mecânica foram elaboradas 

a partir dos preceitos apresentados no manual da Joint Commission International23, Padrões 

de Acreditação para Hospitais; como também extraídas das determinações concebidas pela  

Resolução n0 427 do COFEN25 que, normatiza os procedimentos de enfermagem no 

emprego da contenção mecânica. Conforme o achado dessa pesquisa, tornou-se pertinente 

inserir as medidas de prevenção de LPP nas recomendações do cuidado de enfermagem ao 

paciente em uso de contenção mecânica.  

 

6.1 Recomendações das medidas assistenciais de gerenciamento do enfermeiro no 

cuidado aos pacientes em uso de contenção mecânica 

 

6.1.1 Das considerações assistenciais no uso de contenção mecânica  

- Propiciar ações multidisciplinares de responsabilidades compartilhadas entre 

profissionais, e participação de pacientes e familiares no cumprimento das diretrizes 

internacionais e nacionais quanto ao risco de queda na instituição hospitalar;  

- Implementar instrumento de avaliação do risco de queda na segurança do paciente 

no uso de grades no leito, conforme manual da Joint Commission International23, Padrões 

de Acreditação para Hospitais. 

- Atender a determinação expressa na Resolução nº 427 do COFEN25 que, normatiza 

os procedimentos de enfermagem no emprego da contenção mecânica, os quais se 

encontram mais direcionados ao uso de dispositivo ligado ao corpo do paciente. 

- Abreviar o tempo do uso de contenção mecânica, restritamente ao menor período 

necessário à segurança do paciente. 

- Considerar que, os benefícios do uso de contenção superem aos malefícios que, 

dentre às adversidades estão relacionadas com o surgimento de lesão por pressão.  
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6.1.2 Cuidados de Enfermagem na contenção mecânica: 

- Fazer avaliação do risco de queda na admissão do paciente, quando houver 

mudança do quadro clinico e na presença de queda;   

- Avaliar a necessidade de uso da contenção mecânica ligada ao corpo do paciente, 

no julgamento crítico dos benefícios superarem os malefícios; 

- Orientar a equipe de enfermagem, quanto ao uso de dispositivo de contenção 

mecânica ligada ao corpo do paciente que, somente poderá ser empregado na supervisão 

direta do enfermeiro, com exceção em situações de urgência e emergência; 

- Supervisionar a equipe de enfermagem para monitoramento horário do estado 

clínico do paciente, quanto ao nível de consciência, de dados vitais e da inspeção da pele e 

circulação nos locais e membros contidos do paciente; 

- Avaliar os pacientes no monitoramento do estado clínico, quanto ao nível de 

consciência, de dados vitais e da inspeção da pele e circulação nos locais e membros 

contidos do paciente; 

- Verificar a possibilidade de inserir outras medidas, a fim de evitar o uso de 

contenção mecânica; 

- Verificar a possibilidade da descontinuação do uso de contenção mecânica que, em 

nenhum caso, poderá ser empregada além do período estritamente necessário para o fim 

previsto; 

- Identificar de forma precoce os possíveis danos relacionados à contenção mecânica 

para o implemento de ações preventivas; 

- Fazer registro em prontuário da indicação, tipo e características de contenção 

mecânica, periodicidade de uso e eventos adversos em correlação; 

- Aplicar medidas de prevenção de lesão por pressão, conforme protocolo 

institucional; 

- Documentar avaliações de predição de risco de lesão por pressão, intervenções e 

resultados. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Verificou-se a associação entre lesão de pele e a contenção mecânica, porém sem 

correlação exclusiva, já que houve a identificação de outros fatores considerados 

intrínsecos e extrínsecos no surgimento da lesão. 

Os tipos de lesões de pele em pacientes contidos identificadas nesse estudo foram 

três: lesão por pressão, lesão por fricção, e dermatite associada à incontinência. Dentre 

esses três tipos de lesões de pele, somente a lesão por pressão se mostrou em associação a 

contenção mecânica.  

Na análise desse estudo, a partir da constatação da associação da lesão por pressão 

nos pacientes em contenção mecânica, foi estimado que a chance do paciente contido 

apresentar lesão por pressão foi de 13,3 vezes maior do que a chance de um paciente não 

contido apresentar lesão por pressão.  

Diante do achado desse estudo e a problemática do uso de contenção, faz-se 

necessário a tomada de decisão do enfermeiro numa abordagem holística e criteriosa na 

avaliação do paciente em sua indicação no uso de contenção, e no implemento das 

recomendações assistenciais durante o seu uso. 

Portanto, através de uma literatura ampla e atualizada desse estudo, e na 

disponibilidade de um recurso audiovisual de acesso ampliado nas mídias sociais, por meio 

da produção de um vídeo de caráter instrucional do seguimento da temática dessa pesquisa, 

possa impactar a implementação de medidas de melhores práticas assistenciais. Logo, esse 

estudo em seu aspecto inédito, além de contribuir para alicerçar práticas assistenciais de 

enfermagem sistematizadas, também venha contribuir com a política pública de saúde 

Humanizada SUS, Seguranca do Paciente, e exercício profissional e ético da enfermagem. 
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ORÇAMENTO 

 

Todos os gastos não foram financiados por nenhum órgão, e gerencidos pela 

própria mestranda. O orçamento dessa pesquisa abrangiu os seguintes gastos: resma de 

papel A4 de 500 folhas, duas unidades, R$ 40,00 (quarenta reais); cartuchos de 

impressora,  R$ 300,00 (trazentos reais); canetas esferográficas, 12 unidades, R$ 36,00 

(trinta e seis reais); aquisição de livros, R$ 300,00 (trezentos reais); participação de 

eventos científicos relacionados a temática do estudo, R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais); cópias e encadernações, R$ 500,00 (quinhentos reais); publicação de 

dois artigos com tradução em inglês R$ 3.500,00 (tres mil e quinhentos reais). 

Produção de um vídeo educativo (produto da pesquisa), R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais). Análise estatística dos dados, R$ 3.300,00 (três mil e trezentos). Formatação da 

dissertação, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais. A totalidade de gastos nessa 

pesquisa foi de R$ 11.726,00. 
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APÊNDICE A -  PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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APÊNDICE B -  FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

Dados Sociodemográficos e Histórico do Paciente 

Fatores de avaliação associados à lesão por pressão / lesão por fricção / DAI 

Dados Sociodemográficos e Histórico do Paciente                                                N0 Formulário: 

Iniciais do Nome do Paciente: Pr: Data: 

Nasc:                        Idade:               Sexo: M (   ) F(   )         Cor da pele: Branca (   )  Não Branca: (   ) 

Clínica/leito:                                      Data de internação:                        Tempo de Internação:  

Estado civil: casado/junto (   )       Solteiro (   )              Viúvo (   )                Divorciado/separado (   ) 

 Escolaridade: Analfabeto (   )     Ensino Fundamental (   )    Ensino Médio (   )    Ensino Superior (   ) 

Comorbidade:  HAS (   )      DM (   )     Pneumopatia (   )     D. Oncológica (   )     D.Vascular (   ) 

D. Reumatológica (   )    Insuf. Renal (   )    D. Hematológica (   )   Cardiopatia (   )   

Outra: 

Háb.vida:  (  ) Tabagismo        (  ) Alcoolismo         (   ) Outros Peso:                IMC: 

Altura: 
Alergia: (   )   Qual:       

Uso de medicamentos: Anti-inflamatórios (   )   Anti-coagulante (   )  Anti-hipertensivo (    ) Vasopressor (   ) 

Quimioterápicos (   ) Imunosupressor (   ) Analgésico/sedativos (   )            Antibiótico  (   )                    

Fatores de Avaliação 

Datas de Avaliação dos Fatores Associados à Lesão (LPP-LPF e DAI) 

        

Escore da Escala de 

Braden 

Pele seca e/ou 

descamativa 

Prurido 

Equimose e/ou 

hematoma nas 

extremidades 
 

 

        

        

        

        

 Observação:  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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Fatores de avaliação associados à lesão por pressão / lesão por fricção / DAI 

Fatores de Avaliação 

Datas de Avaliação dos Fatores Associados à Lesão (LPP-LPF e DAI) 

        

Edema em extremidades 

Rigidez e espasticidade 

Utilização de Adesivos 

Utilização de Fralda 

Diurese espontânea 

Diarréia 

Tipo de colchão 

Uso de coxins 

Uso de Hidratante corporal 

Inicio da ocorrência da 

lesão 

Local da Lesão 

Tipo da Lesão 

Classificação da Lesão 

ABVDs – Katz 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

  

Exames: 

Hg:..................Hto:.................Albumina:…………..Proteínas Totais:……….. 

OBS:.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................. .......................................... 
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LEGENDA: 

 

Etapa 1 – Dados Sociodemográficos e Histórico do Paciente 

 

1. Nº do Formulário: Em algarismo arábico com duas casas preenchidas dando início com 

a numeração 01. 

 

Todas os espaços do formulário, preenchimento de acordo com a informação pertinente. 

Em caso de afirmativa, sinalização com (1); Negativa ou ausência (0) 

No item Alergia, registrar o tipo de alergia no espaço ao lado. 

Registro de peso e altura, mais o cálculo do IMC.  

Outras informações em espaço destinado a observação. 

 

 

Etapa 2 - Referente a tabela dos Fatores de Avaliação (LPP-LF) 

 

1. Da primeira linha referente a data da avaliação:  

Registro do dia e o mês.  Ex: 04/12 

 

2. Dos aspectos relacionados aos fatores de avaliação na coluna à esquerda:  

Escore da Escala de BRADEN: avaliação em todas as visitas. Braden (ANEXO1). 

 

Pele seca e descamativa: Pele seca (Ps). Em caso de seca e descamativa: (Psd).  

Pele sem ressecamento: (0) 

 

Prurido: Presente (1); Ausente (0) 

 

Equimose e/ou hematoma nas extremidades: Equimose (Eq); Hematoma (Hm). 

Na sinalização do membro afetado: Ex: MSD/Eq 

Para ambos os membros superiores: MMSS/Eq e para inferiores MMII/Eq 

Na ausência de equimose e/ou hematoma: (0) 

 

Edema em extremidades:  

Na identificação de edema em um ou mais membros: Ex: MSD/Ed. Para ambos MMII 

(inferiores)/Ed; MMSS (superiores)/Ed.  

Na ausência de edema: (0).  

Rigidez e espasticidade: presença de rigidez: (R); espasticidade (E); rigidez e 

espasticidade (RE); ausência de rigidez e espasticidade (0).  

 

Utilização de Adesivos: para afirmação (1); negação (0) 

Utilização de Fralda: para afirmação (1); negação (0) 

 

Diurese espontânea: para afirmação (1); negação (0) 

 

Diarreia: para afirmação: (1); negação: (0) 
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Quedas e Traumas (batidas): para afirmação: (1); negação: (0) 

 

Tipo de Colchão: iniciais do colchão: 

Colchão pneumático (Cpn); 

Colchão piramidal (Cpl);  

Colchão viscoelástico (Cve); 

Colchão padrão (Cp). 

 

Uso de coxins: para afirmação: (1); negação: (0).  

 

Uso de hidratante corporal: para afirmação:(1); negação:(0) 

 

Início da ocorrência da lesão: registro do dia e mês. Ex: 02/03. 

 

Local da lesão: Uso de nomeclatura correspondente. Ex: Escapular (Ep), Dorsal (D), 

Sacra (S), Glútea (G), membro inferior direito (MID), membro inferior esquerdo (MIE), 

calcâneo (C). O lado anatômico: calcâneo direito (Cd). 

 

Tipo de lesão: LPP e/ou LF. Em caso de outras (Ou): registro em espaço restrito a 

observação. 

 

Classificação da lesão: Classificação da NPUAP(2016) para LPP; para LF  Sistema de 

Classificação STAR na categorização da lesão (ANEXO 2). Para DAI, classificação 

adotada em artigo referenciado em capítulo específico.   

 

Nível da avaliação da atividade diária – Katz – (AVDs): (ANEXO 4). 
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APÊNDICE C - FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

 

 

 

Fatores de Avaliação 
Datas de Avaliação do Paciente em Contenção Mecânica 

        

Agitação psicomotora 

Nível de consciência 

Tipo de Contenção 

mecânica  

Localização da contenção 

mecânica 

Tempo de uso de 

Contenção mecânica em 

24h 

Uso de Oxigenioterapia 

Uso de cateter ou dreno 

 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Observação: 

 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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Fatores de Avaliação do Paciente em Contenção Mecânica 
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LEGENDA: Fatores de Avaliação do Paciente em Contenção Mecânica (CM) 

 

 

1. Da primeira linha da tabela referente a data da avaliação do paciente: 

 O registro referente ao dia e ao mês.  Ex: 04/12 

 

2. Dos aspectos relacionados a prática de contenção mecânica:  

 Agitação psicomotora:  

- Registro conforme numeração: o (sem agitação); 1 ( pouco agitado); 2 ( muito      

agitado).  

 

 Nível de consciência: 

- Registro conforme numeração: o (lúcido); 1 (alterna período de lucidez); 2 

(desorientado); 3 (torporoso/inconsciente).  

 

 Tipo de Contenção mecânica: 

- Faixas – (F)  .  

- Luva – (L)    

- Coletes ou cinta - (Co). 

- Grade lateral levantada:  (somente considerar a cama cheia) –  (GG). 

- Cadeira geriátrica - (CG). 

- Nenhum tipo de contenção - (NTC).  

 

* Para outro tipo de contenção mecânica - sinalização com asterisco (*) na 

coluna correspondente e o registro em espaço destinado a observação: data e o 

tipo de contenção mecânica. 

No espaço de observação, a citação do material utilizado (atadura, lençol, 

material comercializado, e outros). 

 

 Localização da Contenção mecânica: 

- Mão (Luva)  – Ambas as mãos (LL); para uma das mãos, a localização. Ex: 

mão direita (LD), e (LE) para mão esquerda. 

- Pulso – Ambos pulsos (PP); para um dos pulsos, a localização. Ex: punho 

direito (PD), e (PE) para punho esquerdo. 

- Tórax (T). 

- Abdome (A). 

- Tornozelo – Ambos tornozelos (TT); para um dos tornozelos, a localização. 

Ex: tornozelo direito (TD), e (TE) para tornozelo esquerdo. 

 

 Tempo de uso de Contenção mecânica em 24h: 

- Registro do número de horas e o tempo decorrido sem contenção mecânica.  

Ex: (02/ 20min) a cada 2 horas, 20 minutos sem contenção mecânica.  

Na permanência da contenção mecânica em 24h (24/00).  

No uso de contenção mecânica sem obtenção de informação do número de horas 

em 24h, utilizar NHNI (número de horas não informado). 
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 Uso de Oxigênioterapia: 

- Máscara de O2. (O2M). 

- Cateter nasal de O2 (O2CN). 

- Traqueostomia (TQT). 

 Uso de cateter ou dreno: 

Na utilização de cateter ou dreno utilizar legenda de especificação.  

- Sonda nasogástrico (SNG) 

- Sonda nasoenteral (SNE). 

- Cateter venoso periférico (CVP). 

- Cateter venoso central (CVC) 

- Sonda vesical de demora (SVD). 

- Dreno abdominal (DAb). 

- Bolsa de colostomia (Bcol). 

- Outros (O) – registro em local de observações. 

- Nenhum cateter ou dreno (NCD). 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(INSTITUIÇÃO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 

 

Título do Projeto: INCIDÊNCIA DE LESÕES DE PELE EM PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EM CONTENÇÃO MECÂNICA: ESTUDO DE COORTE 

Pesquisadora Responsável: Enfa Marcia Veríssimo de Souza 

Instituição em que trabalha o Pesquisador Responsável: Hospital Universitário Antônio 

Pedro. Hospital Federal dos Servidores do Estado. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21)26299063 (21)26299070 (21) 976150148 

Orientadora da Pesquisa: Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana. 

Instituição em que trabalha a Orientadora da Pesquisa: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa/ Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 988241026 

 

Nome da instituição: ____________________________________CNPJ ____________ 

Responsável legal ________________________________________R.G. ___________ 

Responsável legal: ________________________________________ 

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, do estudo de 

pesquisa INCIDÊNCIA DE LESÕES DE PELE EM PACIENTES HOSPITALIZADOS 

EM CONTENÇÃO MECÂNICA: ESTUDO DE COORTE de responsabilidade da 

pesquisadora Enfa Marcia Veríssimo de Souza 

A contenção mecânica é comumente descrita na literatura como empregada em 

hospitais  como medida de rotina. De fato é amplamente utilizada no ambiente hospitalar 
por meio de camas com grades. Também outras formas de contenção mecânica como na 

utilização de faixas nos membros são encontradas, na percepção do déficit cognitivo do 

paciente e/ou para assegurar as conexões de dispositivos junto ao paciente.  

Este estudo objetiva: identificar a incidência de lesões de pele em associação 

com a contenção mecânica em pacientes hospitalizados.  

Para tanto, serão observados os pacientes adultos e idosos que estiverem contidos 

e os que não estiverem em uso de contenção mecânica, e solicitado assentimento para 

participação na pesquisa, será realizado uma abordagem clinica como um procedimento 

de consulta de enfermagem. No surgimento de alguma lesão, a equipe de enfermagem 

da unidade e a “Comissão de Curativos” serão informadas para avaliação da lesão 

no cuidado pertinente na terapêutica e prevenção ao agravo da injúria tecidual 

instalada. 

Compromete-se com o sigilo das informações que serão armazenadas por cinco 

anos, e posse do pesquisador, que depois se compromete com o descarte seguro das 

informações. Garante-se o anonimato dos pacientes de amostragem do estudo. Também 

aos,  profissionais que participarem da pesquisa estarão resguardados da mesma forma. 
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Quantos aos Riscos de participação do estudo são mínimos, esclarece que a 

pesquisa respeitará as rotinas e as normas da instituição; a abordagem dos pacientes do 

estudo se dará de modo intencional, simulando uma avaliação de enfermagem, para 

evitar possíveis constrangimentos; nenhum nome será anotado e, também não será 

possível identificar a instituição em que se encontra determinado paciente. 

Benefícios do estudo ressalta-se o caráter inédito, pois ainda não se sabe no 

Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro, a incidência de lesões de pele em 

pacientes hospitalizados com contenção mecânica.  Com esses dados, políticas públicas 

para redução dessas lesões e treinamento profissionais podem ser priorizadas e 

desenhadas com mais especificidade. Outro benefício seria para a literatura cientifica 

brasileira, o desenho do estudo pode ser replicado de modo mais abrangente em outros 

cenários para determinação das taxas de incidência no País. Por não haver diretrizes 

sobre apropriado treinamento, mecanismos de uso das técnicas de contenção, tempo de 

duração e motivo para ser realizada a contenção, poderão ser melhor desenhados, e 

dessa forma ser inserida a prevenção de lesões de pele.  

Contudo, no momento da realização do estudo, os pacientes adultos e idosos 

investigados que estiverem contidos de modo precário ou sem motivo declarado, 

receberão atendimento do pesquisador e será fornecido ao funcionário e responsáveis 

da instituição orientação quanto aos procedimentos adequados. 

Esclareço que a participação é voluntária e que este consentimento poderá ser 

retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do tratamento, fiscalização, ou 

qualquer outra penalização. Não há valores ou formas de ressarcimento de gastos 

inerentes à participação do voluntário no protocolo de pesquisa, os custos são de 

responsabilidade da equipe de pesquisa. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou 

demais informações: e.mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu,_________________________________________________,RGnº_____________, 

responsável legal por ____________________________________________________,  

declaro ter sido informado e concordo com a minha participação, como voluntário, no 

estudo de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

______________________________________________________________ 

(Responsável legal) (Responsável por obter o consentimento) 
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ANEXO 1 – ESCALA DE BRADEN 

 

ESCALA DE BRADEN –  Escala de Predição de Risco de LPP           DATA: 

Pontos 1 2 3 4 Total 

Percepção 

Sensorial 

Completamente 

limitado 
Muito limitado 

Levemente 

limitado 

Nenhuma 

limitação 
 

Exposição a 

umidade 

Excessivamente 

úmida 
Muito úmida 

Ocasionalment

e úmida 
Raramente úmida  

Atividade Confinado ao leito 
Confinado a 

cadeira 

Caminha 

ocasionalmente 

Caminha 

frequentemente 
 

Mobilidade 
Completamente 

imóvel 
Muito limitado 

Levemente 

limitado 

Nenhuma 

limitação 
 

Nutrição 

 
Muito deficiente Inadequada Adequada Excelente  

Fricção e 

Cisalhamento 

Problema requer 

máximo cuidado 

Problema 

requer mínimo 

de cuidado 

Não existe 

problema 

aparente 

  

Pontuação Total  

 

 

Níveis de Risco 

Risco Muito Alto ≤ 9 

Risco Alto 10 – 12 

Risco Moderado 13 – 14 

Baixo Risco 15 – 18 

Sem Risco 19 – 23 

 

Nota: Quadro (pág.103): Instrumento de avaliação das sub-escalas de BRADEN 
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ANEXO 2 – CLASSIFICAÇÃO DA LESÃO POR PRESSÃO 

 

 “Segundo National Pressure Ulcer Advisory Panel12 – Lesão por Pressão.” 

 

 Lesão por pressão do estágio 1: pele íntegra com eritema não blanqueável. 

Pele intacta com uma área localizada de eritema não branqueável, que pode 

aparecer de forma diferente em pele pigmentada escurecida. A presença de 

eritema blanqueável ou alterações na sensação, temperatura ou firmeza podem 

preceder as mudanças visuais. Mudanças de coloração da pele não incluem 

alterações de aspecto visual roxa ou marrom, em que podem indicar danos na 

pressão do tecido profundo. 

 

 Lesão de pressão no estágio 2: perda  parcial da espessura da pele com exposição 

da derme.  

Apresenta exposição viável do leito da úlcera, cor-de-rosa ou vermelho, úmido, 

e também pode apresentar-se como uma frictena intacta ou rompida. O tecido 

adiposo e os tecidos mais profundos não são visíveis. O tecido de granulação, 

esfacelo, e a escara não estão presentes. Essas lesões geralmente resultam do 

microclima adverso e cisalhamento na pele sobre a pelve e no calcanhar. Este 

estágio deve ser diferenciado dos danos causados pela umidade associada à pele 

(MASD), incluindo dermatite associada à  incontinência (DAI), dermatite 

intertriginosa (DIT), lesão cutânea relacionada com adesivo médico ou lesões 

traumáticas (Lesão por fricção (LPF), queimaduras, e abrasões). 

 

 Lesão de pressão do estágio 3: perda total da espessura da pele. 

Lesão com exposição do tecido adiposo. O tecido de granulação pode estar 

presente e comumente as bordas da ferida se encontram descoladas ou 

enroladas. Tunelização e / ou escara podem ser visíveis. Se o esfacelo ou escara 

cobrirem a extensão da perda tecidual é considerada LPP não estadiável. Neste 

estágio não há exposição de fáscia, músculo, tendões, ligamentos, cartilagem 

e/ou osso. 
 

 Lesão de pressão no estágio 4: perda total da espessura da pele com perda 

subjacente tecidual. 

Lesão com perda total da espessura da pele com exposição da fáscia ou tecidos 

subjacentes e/ou palpação direta de músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou 

osso. Esfacelo e/ou escara podem ser visíveis. Bordas enroladas, descoladas e/ou 

tunelizações são frequentes. A profundidade varia de acordo com a localização 

anatômica. Se o esfacelo ou a escara cobrirem a extensão da perda de tecido é 

definido LPP não estadiável. 
  

 Lesão de pressão não estadiável: perda total da espessura da pele sem 

visualização do dano. 

Perda de pele e tecido de espessura total na qual a extensão do dano no tecido 

dentro da úlcera não pode ser confirmada porque está encoberta por esfacelo ou 

escara. Na remoção do esfacelo ou escara, a LPP pode receber a classificação de 

estágio 3 ou 4. A escara estável deve ser considerada quando seca, aderente, 

intacta sem eritema ou flutuação. A escara quando presente no calcanhar ou 

membro isquêmico não deve ser amolecida ou removida.  
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ANEXO 3 - CLASSIFICAÇÃO DA LESÃO POR FRICÇÃO  

 

  

“Segundo Segmento do Sistema de Classificação STAR – Lesão por Fricção.” 

 

 

Compreende cinco Categorias (1a, 1b, 2a, 2b e 3):  

Categoria 1a — lesão por fricção cujo retalho de pele pode ser realinhado à posição 

anatômica normal (sem tensão excessiva) e a coloração da pele ou do retalho não se 

apresenta pálida, opaca ou escurecida. 

 

Categoria 1b — lesão por fricção cujo retalho de pele pode ser realinhado à posição 

anatômica normal (sem tensão excessiva) e a coloração da pele ou do retalho apresenta-se 

pálida, opaca ou escurecida.  

 

Categoria 2a — lesão por fricção cujo retalho de pele não pode ser realinhado à posição 

anatômica normal (sem tensão excessiva) e a coloração da pele ou do retalho não se 

apresenta pálida, opaca ou escurecida. 

 

Categoria 2b— lesão por fricção cujo retalho de pele não pode ser realinhado à posição 

anatômica normal (sem tensão excessiva) e a coloração da pele ou do retalho não se 

apresenta pálida, opaca ou escurecida.  

 

Categoria 3 — lesão por fricção cujo retalho de pele está completamente ausente. 
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ANEXO 4 -  CLASSIFICAÇÃO DA DERMATITE ASSOCIADA À INCONTINÊNCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Escala iconográfica da dermatite por Palomar-Llatas et al, 2013”. 

 

 

- TIPO 1 – Liquenificação   

Espessamento ou liquenificação da epiderme, devido à irritação constante da 

lavagem e secagem agressiva. Corresponde a danos LEVE. 

- TIPO 2 -  Eritema + Edema 

Presença de eritema com edema por inflamação epidérmica, sem perda de 

continuidade da pele. Corresponde a danos LEVE +.  

- TIPO 3 – Descamação Eczema 

Eczematização da área da fralda com descamação e prurido. Corresponde a danos  

Moderado. 

- Tipo 4 – Eritema Irritativo + Exsudativo 

Eritema irritativo e úmido de profundidade superficial. Vesiculização pode estar 

presente. Corresponde a danos Moderado +. 

- Tipo 5 – Candidíase 

Presença de colonização que afeta a epiderme e derme. Corresponde ao grau Alto. 

- Tipo 6 – Úlcera 

Danos por umidade que pode afetar a profundidade total da pele. Corresponde a 

grau Muito Alto. 
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ANEXO 5 - ESCALA DE KATZ 

           AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA (ABVDS) 

 

 

ATIVIDADES 

Pontos (1 ou 0) 

INDEPENDÊNCIA (1 PONTO) 

SEM 

supervisão, orientação ou assistência 

pessoal 

DEPENDÊNCIA (0 PONTOS) 

COM 

Supervisão, orientação ou assistência 

pessoal 

Atividades Independência/Dependência 

Data 

 

Pontuação 

 

Banhar-se 

Banhar-se completamente ou necessita de 

auxílio somente para lavar uma parte ou 

corpo como as costas, genitais ou uma 

extremidade incapacitante. 

      

Necessita de ajuda para banhar-se em mais 

de uma parte do corpo, entrar ou sair do 

chuveiroou banheira ou requer assistência 

total no banho. 

      

Vestir-se 

Pega as roupas no armário e veste as 

roupas íntimas, externas e cintos. Pode 

receber ajuda para amarrar os sapatos. 

      

Necessita de ajuda para vestir-se ou 

necessita ser completamente vestido. 

      

Ir ao banheiro 

Dirigi-se ao banheiro, entra e sai do 

mesmo, arruma suas próprias roupas, limpa 

a área genital sem ajuda. 

      

Necessita de ajuda para ir ao banheiro, 

limpar-se ou usa urinol ou comadre. 

      

Transferência 

Senta-se ou deita-se da cama ou cadeira 

sem ajuda. Equipamentos mecânicos de 

ajuda são aceitáveis. 

      

Necessita de ajuda para sentar-se/deitar-se 

e levantar-se da cadeira de rodas ou 

cadeira. 

      

Continência 

Tem completo controle sobre suas 

eliminações (urinar e evacuar). 

      

É parcial ou totalmente incontinente do 

intestino ou bexiga. 

      

Alimentação 

Leva a comida do prato à boca sem ajuda. 

Preparação da comida pode ser feita por 

outra pessoa. 

      

Necessita de ajuda parcial ou total com a 

alimentação ou requer  alimentação 

parenteral. 

      

Total de Pontos       

 

Total de Pontos 6 = Independente 4 = Dependência moderada ≤ 2 = Muito 

Dependente 

 


