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RESUMO 

 

 

A ocorrência de lesões por pressão nas instituições de saúde é considerada um agravo, 

pois geram riscos para o paciente, custos elevados para as unidades de saúde e aumentam, 

consideravelmente, a carga de trabalho para a equipe de saúde. Diante disto torna-se 

fundamental o conhecimento das equipes a respeito dos cuidados para a prevenção e 

tratamento deste tipo de lesão. Investir na prevenção deste tipo de lesão através da adoção 

de estratégias como o treinamento em serviço, é fundamental para a redução de sua 

ocorrência. Considerando que o uso de inovações tecnológicas contribui para melhorar a 

qualidade, eficácia e segurança do cuidado prestado além de facilitar a comunicação e 

qualificação dos profissionais de saúde, definiu-se como produto a elaboração de um 

Blog para a orientação de profissionais de saúde e Enfermagem acerca das ações de 

cuidado voltadas para a prevenção de lesões por pressão. Neste contexto, delimitou-se 

como objeto de estudo a utilização de ferramenta interativa como instrumento para 

educação permanente em Enfermagem para disseminar as ações de gerência do cuidado 

a pacientes portadores e/ou com potencial de risco para desenvolver lesões por pressão. 

A questão de pesquisa levantada foi: Assim, a questão de pesquisa delimitada para este 

estudo foi: Há melhora no nível de conhecimento dos enfermeiros e técnicos de 

enfermagem sobre lesões por pressão após implementação de intervenção educativa em 

comparação com os profissionais do grupo controle? Para responder ao problema de 

pesquisa, foram formulados os seguintes objetivos: Levantar os saberes dos profissionais 

de Enfermagem sobre lesões por pressão; avaliar o impacto das ações educativas 

referentes aos saberes da equipe de Enfermagem sobre lesões/úlceras por pressão; 

elaborar blog para a orientação das ações de gerência do cuidado voltadas para a 

prevenção de lesões/úlceras por pressão. Trata-se de um estudo de abordagem 

quantitativa, transversal, do tipo quase experimental com delineamento de grupo de 

controle não equivalente anterior-posterior.  Participaram do estudo 18 enfermeiros e 84 

técnicos de Enfermagem. A coleta de dados foi realizada no período de agosto a outubro 

de 2016, utilizando-se formulário com variáveis sócio demográficas e questionário de 

avaliação de conhecimento sobre lesões por pressão de Pieper e Mott. Os dados foram 

organizados em planilhas do programa Excel e analisados pelo software Statistical 

Package for the Social Sciences – SPSS versão 21.  A pesquisa teve aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa do HUAP/UFF sob o nº 149/2010. Os resultados apontaram 

similaridade entre os grupos intervenção e controle no pré-teste. Na fase do pós-teste o 

grupo intervenção apresentou melhora no conhecimento do tema, demonstrando que a 

intervenção educativa causou impacto nos saberes da equipe. 

Descritores: Úlcera por Pressão; Prevenção; Educação Continuada; Enfermagem; Blogs. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The occurrence of pressure injuries in health institutions is considered an aggravation, 

since they generate risks for the patient, high costs for health facilities and considerably 

increase the workload for the health team. Faced with this becomes the knowledge of the 

teams regarding care for the prevention and treatment of this type of injury. Investing in 

the prevention of this type of injury through the adoption of strategies such as in-service 

training is fundamental to reduce its occurrence. Considering that the use of technological 

innovations contributes to improve the quality, efficacy and safety of the care provided in 

addition to facilitating the communication and qualification of health professionals, it was 

defined as a product the elaboration of a Blog for the guidance of health and nursing 

professionals about the care actions aimed at the prevention of pressure injuries. In this 

context, the use of an interactive tool as a tool for continuing education in nursing was 

disseminated to disseminate care management actions to patients with and/or at risk of 

developing pressure injuries. The research question raised was: Is there improvement in 

nurses and nursing technicians level of knowledge on pressure injuries after the 

implementation of the educational intervention in comparison to the professionals in the 

control group? To answer the research problem, the following objectives were 

formulated: Raise the knowledge of nursing professionals about pressure injuries; To 

evaluate the impact of educational actions regarding nursing team knowledge about 

pressure injuries/ulcers; Elaborate blog for the orientation of the actions of management 

of the care directed to the prevention of injuries / pressure ulcers. This is a cross-sectional, 

quantitative, quasi-experimental study with an anterior-posterior non-equivalent control 

group design. A total of 18 nurses and 84 nursing technicians participated in the study. 

Data collection was performed from August to October 2016, using a form with socio-

demographic variables and a questionnaire to evaluate knowledge about pressure injuries 

by Pieper and Mott. The data were organized in Excel spreadsheets and analyzed by the 

software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 21. The research was 

approved by the Research Ethics Committee of HUAP/UFF under no. 149/2010. 

Preliminary results indicated similarity between the intervention and control groups in 

the pre-test. In the post-test phase the intervention group presented improvement in the 

knowledge of the subject, demonstrating that the educational intervention had an impact 

on the knowledge of the team. 

Keywords: Pressure ulcer; Prevention; Continuing Education; Nursing; Blogs. 

 

 

 

  



RESUMEN 

 

 

La aparición de la presión sobre las lesiones de las instituciones de salud se considera un 

delito, ya que generan riesgos para el paciente, altos costos para los establecimientos de 

salud y aumentan considerablemente la carga de trabajo para el personal de salud. En 

vista de esto, es un conocimiento esencial de los equipos sobre la atención para la 

prevención y el tratamiento de este tipo de lesión. Invertir en la prevención de este tipo 

de lesiones mediante la adopción de estrategias como la formación en el empleo, es 

esencial para reducir su ocurrencia. Considerando que la utilización de innovaciones 

tecnológicas contribuyen a mejorar la calidad, eficacia y seguridad de la atención 

prestada, además de facilitar la comunicación y la formación de los profesionales de la 

salud, se define como un producto a elaborar un Blog para orientar a los profesionales de 

la salud y de enfermería sobre el cuidado de acciones para prevenir lesiones por presión. 

En este contexto, se delimitó como objeto de estudio utilizando la herramienta interactiva 

como herramienta para la educación continua de enfermería para difundir la gestión de la 

atención de las acciones a los titulares y/o riesgo potencial para los pacientes que 

desarrollan úlceras por presión. La cuestión de la investigación fue: ¿Hay mejoria em el 

nível de conocimiento de los enfermeiros y técnicos de enfermeria sobre lesiones por 

presión después de la implementación de intervención educativa em comparación com 

los profesionales del grupo control? Para responder el problema de investigación, se 

formularon los siguientes objetivos: Elevar el conocimiento de los profesionales de 

enfermería acerca de las lesiones de presión; evaluar el impacto de las actividades 

educativas relacionadas con el conocimiento del equipo de enfermería sobre las úlceras 

lesión/presión; blog de prepararse para la orientación de las acciones de gestión de 

atención dirigidos a la prevención de las úlceras por lesión/presión. Se trata de un estudio 

de enfoque cuantitativo, transversal de diseño cuasi-experimental con grupo control no 

equivalente antero-posterior. Los participantes del estudio fueron 18 enfermeras y 84 

técnicos de enfermería. La recolección de datos se llevó a cabo de agosto a octubre de 

2016, utilizando el formulario con variables sociodemográficas y cuestionario de 

evaluación de los conocimientos acerca de las lesiones y la presión de Pieper Mott. Los 

datos fueron organizados en hojas de cálculo de Excel y se analizaron mediante el 

software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS 21. La investigación fue 

aprobado por el Comité de Ética de Investigación de HUAP/UFF bajo el N ° 149/2010. 

Los resultados preliminares mostraron similitud entre los grupos intervención y de control 

en la prueba preliminar. En la fase posterior a la prueba del grupo intervención mostró 

una mejora en el conocimiento de la materia, lo que demuestra que la intervención 

educativa tuvo un impacto en el conocimiento del equipo. 

Palabras clave: Úlcera por Presión; Prevención; Educación Continua; Enfermería; 

Blogs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O tratamento de lesões possui grande relevância na assistência à saúde. Durante séculos 

o tratamento de lesões cutâneas variou, com o objetivo de melhores resultados cicatriciais em 

menor tempo possível.¹ 

 A Organização Mundial de Saúde - OMS em março de 2008, em Genebra, lançou um 

alerta sobre o aumento das lesões crônicas em todo o mundo. Esse aumento do número de 

pacientes, com algum tipo de lesão cutânea, conduz a um aumento de custos diretos e indiretos 

devido ao tratamento a ser realizado. 

 Segundo dados do Ministério da Saúde, as lesões cutâneas constituem um sério 

problema de saúde pública, devido ao grande número de doentes com alteração da integridade 

da pele, embora sejam escassos os registros desses atendimentos. O elevado número de pessoas 

com úlceras contribui para onerar o gasto público, além de interferir na qualidade de vida da 

população. Os tipos de lesões mais frequentes nos nossos serviços de saúde são as úlceras 

venosas, as arteriais, as hipertensivas, as de pressão e as neurotróficas.2 

 No Brasil, as lesões cutâneas acometem a população de forma geral, independentemente 

de sexo, idade ou etnia, determinando alto índice de pessoas com alterações na integridade da 

pele, constituindo assim um grave problema de saúde pública. Porém, não há dados estatísticos 

que comprovem esse fato, em decorrência da escassez de registros desses atendimentos. 

 Apesar de ser de conhecimento público que o desenvolvimento de lesões cutâneas onera 

os cofres públicos e prejudica a qualidade de vida da população,3 verificou-se, ao realizar 

levantamento sobre o conhecimento produzido acerca da temática gerência do cuidado no 

tratamento de lesões cutâneas, que apenas 2% das produções versavam sobre a análise de custos 

e avaliação da relação custo x efetividade, no tratamento das lesões cutâneas. Fato que aponta 

para carência de estudos sobre uma importante ferramenta para tomada de decisão gerencial 

nessa área. 

 Os pacientes com lesões cutâneas, embora portadores de características comuns que os 

unem em um grupo especial, são pessoas com necessidades e reações próprias implícitas à sua 

identidade e subjetividade. Assim, a resposta à problemática causada pelo rompimento da pele, 

guarda relação com as condições pessoais de cada um, tais como a qualidade do suporte 

familiar, financeiro e assistencial recebido em todas as fases do tratamento, pois, muitas vezes, 

esses indivíduos convivem com dor, odor, preconceito e isolamento por parte de familiares e 

amigos.4  
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 A pele é o maior órgão externo do corpo humano, que possui funções variadas, tais como 

proteção, termorregulação e percepção, o que a torna mais vulnerável a agressões diárias 

causadas por diferentes agentes internos e externos5. As lesões cutâneas correspondem as 

alterações relacionadas à perda de continuidade (integridade) da pele, que podem ser causadas 

por fatores intrínsecos e/ou extrínsecos. A perda de integridade da pele deixa o organismo mais 

vulnerável à infecção, desidratação e perda de calor. 

 As lesões cutâneas podem ser classificadas de acordo com: (a) o tipo de 

comprometimento da pele, em abertas e fechadas; (b) o agente causal, em cirúrgicas e 

traumáticas (físico, químico, mecânico), ulcerativas, afecções clínicas; (c) o tempo de reparação 

tissular, em agudas e crônicas; (d) o grau de comprometimento tissular relacionado à estrutura, 

à extensão do dano e à profundidade da lesão; (e) o grau de contaminação; (f) o estágio de 

cicatrização. A classificação das lesões cutâneas propicia o registro sistemático de suas 

características, permite o planejamento de estratégias voltadas ao tratamento, o 

acompanhamento da efetividade dos resultados e facilita a comunicação entre os profissionais 

envolvidos no cuidado de lesões cutâneas. 

 Embora a reparação tecidual seja um processo sistêmico, é necessário favorecer as 

condições locais, por meio de terapia tópica adequada, para viabilizar o processo fisiológico. 

Para isso, é necessário que o profissional saiba avaliar a lesão e realizar a indicação ideal da 

cobertura conforme o tipo de tecido e exudato.3-4 Estas lesões geram riscos para o paciente, 

como infecção, aumentando a morbi mortalidade, trazendo custos elevados para as unidades de 

saúde e aumentando também, consideravelmente, a carga de trabalho para a equipe de saúde. 

O presente estudo, é parte de um projeto de pesquisa maior, intitulado “Gerência do 

Cuidado de Enfermagem a Pacientes Portadores de Lesões Cutâneas”, coordenado pela Profª 

Drª. Barbara Pompeu Christovam, vinculado à linha de pesquisa Gerência do Cuidado de 

Enfermagem, do Grupo de estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência em Enfermagem da 

Universidade Federal Fluminense.  Os resultados dessa pesquisa, até o momento, apontaram a 

necessidade da criação de uma Comissão de Curativos, a fim de melhorar a qualidade da 

assistência e segurança do paciente portador e/ou com potencial para desenvolver lesões 

cutâneas neste hospital. 

 As atividades desta comissão foram iniciadas em 2013, contando apenas com uma 

enfermeira, realizando busca ativa de casos, e orientação da equipe de Enfermagem quanto ao 

tratamento e prevenção de lesões cutâneas e treinamento em serviço. Em 2014, passou a integrar 

a comissão um cirurgião plástico que atua respondendo pareceres e realizando procedimentos 
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cirúrgicos. São realizadas reuniões semanais com o Serviço de Nutrição para discussão de casos 

que necessitam de suplementação especial para cicatrização. 

 O Hospital Municipal Carlos Tortelly possui 128 leitos de internação em clínica médica, 

distribuídos em 03 enfermarias, com um total de 80 leitos, Enfermaria de SIDA com 14 leitos, 

Centro de Terapia Intensiva com 07 leitos e, Salas verde com 20 leitos, amarela com 04 leitos 

e vermelha com 03 leitos (estrutural), organizados de acordo com o protocolo do Ministério da 

Saúde para avaliação e classificação de risco no acolhimento do paciente na unidade. De acordo 

com informações disponibilizadas pelo Núcleo Interno de Regulação (NIR), a sala vermelha 

tem capacidade adaptada para mais 10 leitos extras, contudo, o que se tem na prática é o 

funcionamento desta unidade com capacidade máxima de 13 leitos.5 

 A média mensal de ocupação é de 100%, trabalhando com leitos extras. A superlotação 

é uma realidade presente na maioria dos hospitais públicos em nosso país, e um fator que 

compromete a qualidade da assistência e a segurança do paciente. Cria sobrecarga de trabalho 

para a equipe e favorece o aparecimento de lesões cutâneas como as por pressão, pois, não raro, 

os pacientes permanecem por longos períodos em macas, a espera de vaga nas unidades de 

internação. 

 Este fato vem a corroborar com os achados da pesquisa realizada por Patrizzi,6 nesta 

mesma instituição no período de junho a dezembro de 2015, na qual pôde-se evidenciar que entre 

os n= 710 pacientes internados no período em questão, n=363 pacientes com lesões cutâneas, 

dos quais n= 241 apresentaram lesão por pressão ao internar e/ou desenvolveram novas lesões 

deste tipo ou complicações relacionadas as pré-existentes e, n= 122 pacientes apresentavam 

outros tipos de lesões (úlceras venosa, mista, pé diabético, celulite, entre outras). 

 Neste contexto, os resultados do estudo de Patrizzi6, apontaram uma taxa de ocupação de 

aproximadamente 211%, e tempo médio de permanência dos pacientes nos nove setores 

estudados foi de 31 dias, além de taxas elevadas de incidência (40%) e prevalência (38,6%) de 

lesões por pressão, ao se tomar por base os índices aceitáveis definidos pelo Ministério da Saúde 

segundo o tipo de cuidados prestados na instituição, os quais caracterizam-se por cuidados de 

longa permanência (taxa de prevalência entre 2,3% a 28% e de incidência entre 2,2 % a 23,9%) 

e agudos (com prevalência 10 a 18% e de incidência entre 0,4% a 38%).7 

 Outro aspecto a ser ressaltado refere-se as causas para tal desfecho considerado um 

evento adverso grave, que entre os fatores de risco descritos por Patrizzi6 destacam-se os fatores 

extrínsecos situacionais que impactam diretamente na prestação de cuidados seguros e de 

qualidade, a saber: superlotação; infra estrutura física, de materiais e equipamentos deficitária; 
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ausência de protocolos institucionalizados de prevenção e tratamento de lesões por pressão; 

rotatividade de pessoal de Enfermagem elevada; e, nível de conhecimento da equipe de 

Enfermagem (nos enfermeiros foi avaliado como satisfatório e nos técnicos de Enfermagem 

como mediano) e práticas de cuidado (enfermeiros foi considerado mediano e no técnicos de 

Enfermagem insatisfatório) relacionadas às medidas preventivas e de tratamento de lesões por 

pressão. 

 Com base no exposto e, considerando que assim como a pesquisa realizada por Patrizzi6, 

o presente estudo é parte de um Programa de Pesquisa/Extensão ele tem por proposta dar 

continuidade ao estudo citado anteriormente, buscando contribuir para a redução dos índices de 

lesão por pressão na instituição em estudo. 

 Assim, a questão de pesquisa delimitada para este estudo foi: Há melhora no nível de 

conhecimento dos enfermeiros e técnicos de enfermagem sobre lesões por pressão após 

implementação de intervenção educativa em comparação com os profissionais do grupo 

controle? Para responder ao problema de pesquisa, foram formulados os seguintes objetivos: 

 Levantar os saberes dos profissionais de Enfermagem sobre lesões/úlceras por 

pressão. 

 Avaliar o impacto da ação educativa referente aos saberes da equipe de Enfermagem 

sobre lesões/úlceras por pressão;  

 Elaborar blog para a orientação das ações de gerência do cuidado voltadas para a 

prevenção de lesões por pressão. 

 Diante do exposto a justificativa para abordagem do tema capacitação da equipe de 

enfermagem prevenção de lesões por pressão, encontra-se na necessidade de propor o blog 

(produto deste estudo) como estratégia de educação permanente para a gerência do cuidado a 

pacientes portadores e/ou com potencial de risco para lesões por pressão, no Hospital Municipal 

Carlos Tortelly. Uma vez que as lesões por pressão estão muito presentes no ambiente 

hospitalar, geram grande impacto na morbimortalidade, ônus emocional para o paciente e a 

família, podendo prolongar o tempo de hospitalização e consequentemente os custos para os 

serviços de saúde. 

 A relevância no desenvolvimento deste estudo, encontra-se na contribuição para o 

fortalecimento da prática voltada para a gerência do cuidado no tratamento de pacientes 

portadores e/ou com potencial para o desenvolvimento de lesões por pressão, visando as 

melhores práticas clínicas e gerenciais, a melhoria da qualidade do cuidado e otimização na 

utilização dos recursos. Pretende contribuir para o ensino e a pesquisa, fortalecendo a linha de 
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pesquisa Gerência do Cuidado de Enfermagem do Grupo de Estudos e Pesquisas em Cidadania 

e Gerência em Enfermagem da Universidade Federal Fluminense. E colaborar com a Rede 

Internacional de Gestão do Cuidado da OMS/OPAS, que possui como objetivos: incentivar a 

pesquisa, o ensino e desenvolver avanços sobre a gestão do cuidado, para a melhoria dos 

processos, qualidade e segurança do cuidado. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 

SEGUROS E DE QUALIDADE NO AMBIENTE HOSPITALAR 

 

 No Brasil, o Sistema Único de Saúde, estabelecido pela Constituição e regulamentado 

pela Lei Orgânica nº 8.080/90,8 tem entre seus princípios básicos a universalidade do 

atendimento. Isto é, proporcionar à população brasileira acesso às ações de saúde e aos serviços 

de saúde, através de entidades vinculadas ao sistema, observando os princípios da equidade, da 

integralidade, da resolutividade e da gratuidade. 

 A política de saúde no Brasil é do tipo assistencialista, e o direito à saúde é definido na 

Constituição Federal: "dever do Estado e direito do cidadão".9 No entanto, essa política tem se 

tornado bastante onerosa ao Estado, devido à grande demanda criada pelas mudanças no perfil 

populacional, mas também, devido a problemas de ordem administrativo-financeira 

relacionados entre outros a gestão do capital humano e a incorporação de tecnologias adequadas 

ao perfil assistencial das instituições hospitalares. 

 A atenção integral e articulada de assistência à saúde de baixa, média e alta 

complexidade requer a implementação de ações de promoção e prevenção em saúde, bem como 

de educação permanente dos profissionais de saúde, com vistas à capacitação para a prestação 

de cuidados seguros e de qualidade a pacientes. Portanto, de acordo com o foco deste estudo, 

faz-se necessário que os profissionais tenham um amplo conhecimento baseado em estudos bem 

conduzidos, para avaliar as lesões cutâneas e sobre a indicação de coberturas para o tratamento 

tópico das mesmas, a fim de otimizar a relação custo-benefício. 

 Neste sentido, a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), criada pela 

Portaria nº 3.390 de 30 de dezembro de 201310 possui entre suas diretrizes, a formação de 

equipes multiprofissionais de referência e a adoção de diretrizes terapêuticas e protocolos 

clínicos para garantir intervenções seguras e resolutivas, além de evitar ações desnecessárias, 

qualificando a assistência prestada ao usuário. Ainda neste contexto, destaca-se a Política 
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Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde, instituída pela Portaria nº 2.690 de 05 de 

novembro de 2009,11 que entre outras finalidades dispõe sobre diretrizes que visam à 

incorporação e utilização adequada por profissionais de tecnologias seguras e eficazes para 

prestação de cuidados. 

 Considerando a necessidade de adotar medidas que apontem para a melhoria contínua 

da qualidade da assistência prestada pelos hospitais brasileiros, independentemente de seu 

porte, complexidade e vinculação institucional, o Ministério da Saúde através do Programa 

Brasileiro de Acreditação Hospitalar, instituí através da Portaria nº 1.970/GM de 25 de outubro 

de 2001,12 o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar.13 Este manual, em suas diversas 

seções, dispõe, entre outras questões, sobre a avaliação do serviço de saúde através de manuais, 

rotinas, dados estatísticos e o treinamento contínuo dos profissionais. Com isso o Ministério da 

Saúde disponibiliza um instrumento importante na luta pela qualidade e segurança da 

assistência prestada aos pacientes. 

 Ainda sob o mesmo aspecto, a Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013,14 que instituiu o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), possui como estratégias: elaboração e 

apoio à implementação de protocolos, guias e manuais de segurança do paciente; promoção de 

processos de capacitação de gerentes, profissionais e equipes de saúde em segurança do 

paciente; inclusão, nos processos de contratualização e avaliação de serviços, de metas, 

indicadores e padrões de conformidade relativos à segurança do paciente. 

 De fato, visa promover ainda, a implementação de campanha de comunicação social 

sobre segurança do paciente, voltada aos profissionais, gestores e usuários de saúde e sociedade; 

implementação de sistemática de vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à 

saúde, com garantia de retorno às unidades notificantes; promoção da cultura de segurança com 

ênfase no aprendizado e aprimoramento organizacional, engajamento dos profissionais e dos 

pacientes na prevenção de incidentes, com ênfase em sistemas seguros, evitando-se os 

processos de responsabilização individual; e articulação, com o Ministério da Educação e com 

o Conselho Nacional de Educação, para inclusão do tema segurança do paciente nos currículos 

dos cursos de formação em saúde de nível técnico, superior e de pós-graduação.15 

 A Política Nacional de Educação Permanente (PNEPS), 16 criada pela portaria GM/MS 

nº1.996, de 20 de agosto de 2007, dispõe que a Educação Permanente é a aprendizagem no 

trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e dos 

processos de trabalho. Para a qual destaca-se os seguintes objetivos: transformar as práticas 

institucionais; melhorar a qualidade da atenção e assistência em saúde; comprometer a equipe 



 

18 

 

com seu processo de trabalho e com a comunidade e melhorar as relações nas e entre as equipes 

de trabalho.16 

 Portanto, de acordo com o foco deste estudo, faz-se necessário que os profissionais 

tenham um amplo conhecimento baseado em estudos bem conduzidos, para avaliar as lesões 

cutâneas e sobre a indicação de coberturas para o tratamento tópico das mesmas, a fim de 

otimizar a relação custo-benefício. 

2.2 GERÊNCIA DO CUIDADO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO 

 

 Segundo Christovam, a gerência do cuidado de Enfermagem em sua concepção teórica 

“envolve uma relação dialética entre o saber-fazer gerenciar e o saber- fazer cuidar”:17:223. Ainda 

segundo a autora, o processo de trabalho do enfermeiro na prática é orientado por ações de 

gerência do cuidado, as quais referem-se a: 

 

 

Sistematização de suas atividades, que envolve diferentes níveis de 

complexidade no planejamento [...] e na organização do cuidado de 

Enfermagem, do processo de trabalho da equipe de Enfermagem, do ambiente 

terapêutico, do capital humano, dos recursos materiais e dos equipamentos 

necessários à implementação de ações de caráter instrumental e expressivo do 

cuidado direto e indireto.17:232 

 

 

 O termo “ação” quando relacionado a uma atividade que envolve trabalho significa 

operar, agir, ou seja, a ação é definida como um elemento fundamental da atividade humana no 

exercício de suas funções. Neste sentido, a ação relaciona-se ao fazer, que opera tanto o 

conhecimento teórico e a habilidade técnica, como também o agir interpessoal nas atividades 

profissionais (atitude). 

 As ações expressivas englobam os aspectos subjetivos que permeiam as atividades 

objetivas de gerência do cuidado de Enfermagem realizadas pelas enfermeiras, à medida que 

produzem sentidos e efeitos à vivência e convivência dos sujeitos nas relações profissionais, 

terapêuticas e institucionais. Estas ações influenciam e são influenciadas pelos aspectos 

objetivos que envolvem a sistematização da assistência de Enfermagem e a organização do 

trabalho dos membros da equipe de Enfermagem.18 

 As ações instrumentais caracterizam-se pela realização de atividades técnicas voltadas 

para o atendimento das necessidades biológicas expressadas no corpo do cliente e, para o 

cuidado físico junto a este corpo, no intuito de planejar e organizar o ambiente terapêutico e os 

equipamentos e materiais necessários à realização de procedimentos técnicos de Enfermagem. 
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As ações instrumentais requerem dos enfermeiros conhecimento empírico e as habilidades 

técnicas e gerenciais.18 

 Neste contexto, sendo o enfermeiro o profissional que coordena o trabalho da equipe de 

Enfermagem, no que se refere ao planejamento, organização, implementação e avaliação da 

ações de cuidado direto voltadas à prevenção e/ou tratamento de úlceras/lesões por pressão 

realizadas pela equipe, requer que esse profissional utilize ferramentas da gerência do cuidado 

que propiciem a prestação de cuidados seguros e de qualidade aos pacientes. 

 Entende-se por ferramentas da gerência do cuidado os métodos, técnicas ou 

procedimentos capazes de tornar as atividades ou ações profissionais eficazes no atendimento 

dos objetivos organizacionais.17;19 Nesta perspectiva, as ferramentas utilizadas pelos 

enfermeiros na prática da gerência do cuidado visam proporcionar mudanças nos saberes e 

práticas da equipe de Enfermagem voltadas a prevenção e/ou tratamento de úlceras/lesões por 

pressão são fundamentais para redução da ocorrência de úlceras por pressão nas instituições de 

saúde, tais como: “programas de capacitação em serviço e utilização de instrumentos de 

avaliação de risco e acompanhamento das lesões”,6:33 bem como tecnologias educacionais 

impressas e/ou informatizadas. 

 Esta necessidade de capacitação ancora-se em resultados de estudos realizados em 

instituições hospitalares brasileiras que apontam um panorama epidemiológico preocupante 

relacionado às úlceras por pressão (UP), por apresentarem taxas de incidência (2,1 a 39,81%) e 

prevalência (6 a 38%) consideradas elevadas,19-22 assim como evidenciado em estudo realizado 

no ano de 2016 no hospital municipal cenário deste estudo, que evidenciou taxas globais bem 

elevadas de incidência e prevalência de UP, 40% e 38,6%6, respectivamente. 

 Considerando que o desenvolvimento da lesão por pressão, durante a hospitalização, é 

importante indicador da qualidade da assistência prestada, espera-se que seja adotada 

abordagem sistemática de prevenção como estratégia para atenuar o problema. O sucesso da 

prevenção da lesão por pressão depende dos conhecimentos e habilidades dos profissionais de 

saúde sobre o assunto, principalmente dos membros da equipe de Enfermagem que prestam 

assistência direta e contínua aos pacientes. 

 Entretanto, torna-se necessário compreender os fatores individuais e institucionais que 

influenciam o conhecimento e o uso das evidências pelos profissionais, de forma que estratégias 

possam ser planejadas e utilizadas nas instituições. Em países onde a lesão por pressão é 

considerada indicador de qualidade dos serviços de saúde e da Enfermagem, a ocorrência do 

problema é avaliada em termos de incidência e planejamento estratégico educacional é 
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desenvolvido visando um plano de ação para a utilização das recomendações para a prática 

baseada em evidências. No Brasil, iniciativas institucionais dessa natureza ainda não são 

comuns, porém, são necessárias, considerando a natureza multifatorial do problema e a sua 

amplitude.23 
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2.3 USO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

 Tecnologia pode ser entendida como o resultado de processos concretizados a partir da 

experiência cotidiana e da pesquisa, para o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos 

científicos para a construção de produtos materiais, ou não, com a finalidade de provocar 

intervenções sobre uma determinada situação prática. Todo esse processo deve ser avaliado e 

controlado sistematicamente.24 

 As tecnologias podem ser classificadas como: Tecnologias Educacionais (dispositivos 

para a mediação de processos de ensinar e aprender, utilizadas entre educadores e educandos, 

nos vários processos de educação formal-acadêmica, formal-continuada); Tecnologias 

Assistenciais (dispositivos para a mediação de processos de cuidar, aplicadas por profissionais 

com os clientes-usuários dos sistemas de saúde - atenção primária, secundária e terciária); e 

Tecnologias Gerenciais (dispositivos para a mediação de processos de gestão do cuidado e de 

serviços, utilizadas por profissionais nos serviços e unidades dos diferentes sistemas de 

saúde).24 

 As tecnologias educacionais têm a finalidade de contribuir com atividades de ensino-

aprendizagem e mediar práticas educativas em comunidade e/ou com tipos específicos de 

usuários. O termo tecnologia não deve ser entendido apenas como produto e/ou procedimento 

técnico-operativo, mas também como produto e procedimento sócio interativo originado a 

partir de vivências entre sujeitos em que conhecimentos são gerados e compartilhados; podem 

ser materiais-instrumentais ou vivenciais-relacionais e poderão ser utilizadas para facilitar e 

contribuir para a realização de práticas educativas e educação em saúde.25 

 Os enfermeiros enquanto profissionais que produzem e validam tecnologias 

educacionais (TE) devem integrar a comunidade nesses processos e produzi-las a partir de 

investigações; assim as TE irão representar os conceitos/ideias das comunidades e serão 

utilizadas para socializar conhecimentos com as comunidades. Para a produção e validação de 

novas tecnologias é necessário que se desenvolvam estudos que possam conhecer a realidade e 

os interesses da comunidade para que os recursos atendam melhor suas necessidades, sejam 

adequados para a realidade local e possam ser utilizados por um maior número de sujeitos.26 

 O crescimento na utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

ocorre de forma acelerada na área de gerenciamento de informação, como também no âmbito 

da saúde. A expansão do acesso à Internet nos ambientes hospitalares, ambulatoriais e no ensino 

proporciona uma ampliação das redes de comunicação nos serviços voltados para a saúde, 
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mudando tanto o perfil do profissional quanto da população no que diz respeito ao acesso à 

informação em saúde.27 

 A intermediação no processo educacional pelo uso das TIC aumentou as possibilidades 

de comunicação e aquisição de informações, o que alterou a forma de viver, trabalhar, organizar-

se socialmente e também de aprender na atualidade. Por ser a fusão de três vertentes técnicas 

(a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas), a utilização da TIC oferece a 

possibilidade de desenvolvimento de novas teorias, principalmente no campo educacional.28 

 A tecnologia tem sido utilizada como ferramenta de apoio ao processo ensino 

aprendizagem em atividades presenciais, em situações de que o uso de recursos 

computadorizados pode tornar conteúdos abstratos e de difícil entendimento em situações mais 

interessantes e vinculadas a realidade, além de facilitar o aprendizado. Potencializar e ampliar 

as estratégias educativas, por meio do uso de recursos informatizados, faz-se necessária diante 

da velocidade de incorporação de novos conhecimentos e que também pode facilitar a 

capacitação e formação de pessoal de Enfermagem ao estimular o raciocínio e a capacidade de 

resolver problemas.29 

 O computador e a internet surgem como meio de facilitar a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos, ao favorecer e relacionar a teoria com a prática; propõe-

se a auxiliar os profissionais de saúde em momentos anteriores ao contato com o usuário do 

sistema de saúde, ao relembrar e reavivar os procedimentos e estudar o entorno destes, ao 

possibilitar o cuidado integral com maior segurança, ao dirimir as dúvidas e consequentemente 

minimizar a ansiedade e do medo de errar.30-31 

 As práticas educativas poderão ter como eixo os discursos-dos-programas do Ministério 

da Saúde, mas precisarão incluir as prioridades do público-alvo e as necessidades das-

comunidades. É nessa dialética que precisa operar o agir educativo do enfermeiro, que precisa 

se reconhecer enquanto educador e produtor tanto de recursos materiais-instrumentais como de 

estratégias vivenciais-relacionais; se sentir um educador tanto ao desenvolver práticas 

educativas com a equipe, como com as famílias-e-usuários do serviço de saúde.25 

 A educação permanente em saúde (EPS) tem como objeto de transformação o processo 

de trabalho, orientado para a melhoria da qualidade dos serviços e para a equidade no cuidado 

e no acesso aos serviços de saúde. Parte, portanto, da reflexão sobre o que está acontecendo no 

serviço e sobre o que precisa ser transformado. Rovere sintetiza a EPS como a educação no 

trabalho, pelo trabalho e para o trabalho nos diferentes serviços cuja finalidade é melhorar a 

saúde da população.32 Desde uma perspectiva pedagógica, a EPS se situa no contexto de uma 
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virada no pensamento da educação profissional, na qual o processo de trabalho é revalorizado 

como centro privilegiado da aprendizagem. Ao tomar como objeto de transformação e de 

investigação o processo de trabalho, a EPS não procura transformar todos os problemas em 

problemas educacionais, mas buscar as lacunas de conhecimento e as atitudes que são parte da 

estrutura explicativa dos problemas identificados na vida cotidiana dos serviços.33 

 A inovação tecnológica, quando usada em favor da saúde contribui, diretamente com a 

qualidade, eficácia, efetividade e segurança do cuidado, ou seja, quando utilizada de maneira 

adequada cria condições que contribuem para um viver saudável entre os indivíduos que na 

sociedade são produtos e produtores. A tecnologia digital oferece oportunidades para a 

utilização de estratégias de aprendizagem móveis em ambientes de saúde.34 A adoção de 

processos inovadores de educação impõe a necessidade de construir uma análise crítica da ação 

educativa e cuidadora na práxis de Enfermagem, bem como de identificar exigências 

educacionais para a implementação de ações, através da adoção de novas concepções de 

educação, de novas modalidades de ensino-aprendizagem, da diversificação dos cenários de 

ensino e de uma nova relação entre o ensino, a atenção e a gestão desses dois processos.35 

 Frente a esse contexto, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) pode ser utilizado 

para intermediar o uso das TIC, uma vez que o AVA utiliza métodos por meio do qual o aluno 

será responsável pelo seu próprio estudo, o que otimiza a dinâmica da sala de aula, proporciona 

um melhor aproveitamento dos conteúdos teóricos, torna-os mais atrativos, e personaliza a 

aprendizagem à medida que permite ao aluno a possibilidade de acessar o ambiente em local e 

tempo a critério de sua disponibilidade.36 O AVA trouxe significativo impacto no paradigma 

educativo tradicional, o que promove mudanças na forma de ensinar e aprender, provoca modos 

distintos de produção do conhecimento e de relacionamento entre o professor/tutor e os 

alunos.37 

 

2.4 USO DO BLOG COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM 

ENFERMAGEM - O ESTADO DA ARTE 

 

 A incorporação de novas tecnologias acarreta novas demandas, muitas vezes 

aumentando a intensidade do trabalho, requisitando a multidisciplinaridade do conhecimento e 

trabalhadores com especialidades diversas e complementares. O processo de inovação é 

complexo, não linear, incerto e requer interação entre os profissionais, instituições e gestores. 

 A inovação tecnológica, quando usada em favor da saúde, contribui diretamente com a 

qualidade, eficácia, efetividade e segurança do cuidado, ou seja, quando utilizada de maneira 
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adequada cria condições que contribuem para um viver saudável entre os indivíduos que na 

sociedade são produtos e produtores. Assim, acredita-se que há espaço para a tecnologia e o 

cuidado ético/humanizado.38 A tecnologia digital oferece oportunidades para a utilização de 

estratégias de aprendizagem móveis em ambientes de saúde.34 

 A palavra "blog" é uma abreviatura do termo "Web log": um registro na web39. A tela 

parece muito como uma web página. Manter um log (uma espécie de diário) envolve postar 

mensagens regulares e passagem de informações relativamente curtas, que podem ser de 

interesse para os outros. Os lançamentos podem variar e podem incluir fotografias, vídeos ou 

clipes de áudio, dependendo da capacidade do blog e seu hospedeiro e plataforma. Manter um 

registro é uma atividade familiar para muitos, mas o que faz blogging diferente é que mensagens 

são compartilhadas com um potencial grande número de pessoas. 

 Blogs podem ser públicos e qualquer pessoa que tenha acesso à Internet pode lê-los, ou 

fechados e usar um sistema de senha. A finalidade é geralmente divulgar informações e partilhar 

experiências ou ideias com outras pessoas.40 

 Os blogs se tornaram um dos principais canais de comunicação da internet. O blog tem 

sido utilizado tanto por empresas como por profissionais liberais como uma forma de divulgar 

rapidamente suas ideias de um modo simples e rápido. Basicamente, um blog é um conjunto de 

mensagens curtas ou longas que são conhecidas como posts. Estas mensagens são dispostas em 

ordem decrescente de data da postagem. 

 O crescimento dos blogs mostra claramente uma grande tendência, a de que as pessoas 

têm a necessidade de compartilhar conhecimento e se mostrarem ao mundo. Esta imensa rede 

de blogs forma o que chamamos de blogosfera, cujo poder de comunicação cresce a cada dia.41 

 Assim, com base no exposto, para o caracterizar a produção científica acerca da 

utilização de blog pelo enfermeiro como ferramenta para educação continuada foi realizada 

uma revisão integrativa da literatura42 na busca, avaliação e síntese das evidências disponíveis 

sobre a utilização de blogs por enfermeiros para a educação continuada. 

 Foram seguidas as seis etapas deste método: estabelecimento da questão de pesquisa, a 

busca na literatura, categorização dos estudos, avaliação dos estudos, interpretação dos 

resultados e apresentação da revisão. A questão norteadora da pesquisa foi: “O que se sabe sobre 

a utilização de blogs por enfermeiros como tecnologia educacional?”. 

 Para busca das produções foram utilizados os seguintes descritores cadastrados no Portal 

de Descritores das Ciências da Saúde (DeCs): Blogs and Computer-Assisted Instruction and 

Education, Nursing, Continuing. As bases de dados consultadas foram a Cumulative Index to 
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Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Índice Bibliográfico Español de Ciencias de 

la Salud (IBECS) e Web of Science. Na base de dados Web of Science foi substituído o operador 

booleano and por or após o descritor blogs, sendo realizado refinamento da pesquisa com 

aplicação do filtro assunto nursing, o que possibilitou a recuperação de um número maior de 

artigos. 

 A busca foi realizada no mês de junho de 2016. Os critérios de inclusão foram: artigos 

publicados em periódicos científicos nacionais e internacionais que tratem do tema utilização 

de blogs por enfermeiros como tecnologia educacional; publicados no período entre 2006 a 

2016; divulgados nos idiomas português, inglês ou espanhol. Os critérios de exclusão aplicados 

foram: publicações não disponíveis em texto completo; publicações que apresentavam texto 

completo disponível, porém não permitiam acessá-los na íntegra; estudos que não respondiam 

à questão da pesquisa. O fluxograma com a estratégia de busca e seleção das produções é 

apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma da estratégia de busca e seleção das produções que compuseram a 

amostra da revisão integrativa. 
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 Para a extração e síntese dos dados das produções selecionadas, utilizou-se um 

formulário contendo as seguintes informações: título/autores, objetivo principal, metodologia, 

nível de evidência, principais resultados e conclusões. A análise dos dados extraídos foi 

realizada de forma descritiva, utilizando a técnica de análise de conteúdo temática o que 

permitiu a avaliação do nível e qualidade das evidências disponíveis sobre acerca da temática 

em estudo, além de identificar as lacunas do conhecimento para o desenvolvimento de futuras 

pesquisas. 

 No que tange ao nível de evidência, os estudos que compuseram a amostra desta revisão 

foram analisados com base no sistema de classificação de seis níveis, a saber: Nível I– estudos 

relacionados à meta análise de múltiplos estudos controlados; Nível II– estudos experimentais 

individuais; Nível III– estudos quase experimentais, como ensaio clínico não randomizado, 

grupo único pré e pós-teste, além de séries temporais ou caso controle; Nível IV– estudos não 

experimentais, como pesquisa descritiva, correlacional e comparativa, com abordagem 

qualitativa e estudos de caso; Nível V– dados de avaliação de programas obtidos de forma 

sistemática; e Nível VI– opiniões de especialistas, relatos de experiências, consensos, 

regulamentações e legislações.43 

 Dentre os 122 estudos inicialmente encontrados, foram selecionados aqueles que 

tratavam diretamente da utilização de blogs pela Enfermagem como tecnologia educacional. 

Após leitura dos resumos e aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão deste estudo, 

restaram então 08 artigos para análise, conforme demonstrado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Estudos incluídos na revisão integrativa segundo tipo de estudo, fonte de dados, 

país e ano de publicação. Rio de Janeiro, 2016. 

 

Estudo / Título País Fonte de Dados 
Tipo de 

Estudo 
Ano 

E1 - Mobile learning: a workforce 

development strategy for nurse 

supervisors34 
Austrália Stud Health Technol Inform 

Quantitativo, 

Descritivo 
2014 

E2 - Disseminating best practice 

through a web log40 
Inglaterra Nursing  Standart Descritivo 2010 

E3 - You can lead a horse to water, 

but you can’t make it blog?44 EUA Online Journal of Nursing Reflexão 2012 

E4 - Blogging as a venue for faculty 

development45 EUA 
Nursing Education 

Perspectives 
Relato de 

Experiência 
2006 

E5 - The nursing students’ attitude 

toward using blogs in a nursing 

clinical practicum in Taiwan: a 3-R 

framework46 

China Nurse Education Today 
Quantitativo, 

Exploratório 
2012 

 continua 
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 conclusão 

Estudo / Título País Fonte de Dados 
Tipo de 

Estudo 
Ano 

E6 - Use of a blog in an 

undergraduate nursing leadership 

course47 
EUA Nurse Education in Practice Editorial 2015 

E7 - Blogged nursing analysis of the 

phenomenon and contextualization 

in the spanish setting48 
Espanha 

Computers Informatics 

Nursing 
Qualitativo, 

Descritivo 
2015 

E8 - Using social media for 

continuous professional 

development49 
Inglaterra Journal of Advanced Nursing Editorial 2015 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Identificou-se predomínio de produções no ano de 2015 (37,5%), seguido dos anos de 

2012 com (25%), 2006, 2010 e 2014 (12,5%), respectivamente. Com relação ao tipo de revistas, 

todas são da área de Enfermagem. Os estudos encontrados são todos em língua inglesa. No que 

se refere ao delineamento dos estudos, evidenciou-se uma predominância de estudos de 

abordagem qualitativa (75%), seguido de estudos quanti-qualitativos (25%). 

 Deve-se ressaltar a dificuldade na identificação do delineamento e tipo metodológico 

nas produções selecionadas para compor a amostra. Em relação à força de evidência, dois 

estudos relatam opinião de especialistas e um é relato de experiência, caracterizando-se como 

nível de evidência VI; cinco são estudos descritivos, caracterizados com o nível de evidência 

IV. Estes resultados demonstram que quando relaciona-se blog e ensino em Enfermagem, 

encontram-se poucas produções, com baixa classificação no nível de pesquisa. Isso pode ser 

atribuído à inovação no uso dessa ferramenta como tecnologia educacional pela Enfermagem. 

 Após leitura, análise e síntese dos principais achados dos estudos, os temas que 

emergiram foram agrupados em duas categorias, a saber: Categoria 1- Interface teórica para 

construção e utilização de mídias sociais; Categoria 2- Saberes e práticas dos enfermeiros no 

uso do blog, conforme apresentado no Quadro 2 que se segue. 
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Quadro 2 – Categorias e síntese do conhecimento dos estudos selecionados. Rio de Janeiro 

2016. 

 

Categoria/Ênfase Principais Achados Estudo 

1 - Interface teórica 

para construção 

e utilização de 

mídias sociais 
(Teórica) 

Uma massa crítica de competências e conhecimento pode se 

desenvolver em torno de um blog. Devem ser planejados 

para disseminar as melhores práticas em Enfermagem, com 

propósito claro e informativo. Podem conter artigos, 

resenhas de livros para incentivar o debate, links para outros 

blogs ou organizações afins. A utilização cada vez maior de 

dispositivos móveis (smartphones e tablets) revela talvez 

uma tendência à utilização de micro-blogging com postagens 

mais curtas e interação em tempo real. 
A mídia social pode ser usada para o desenvolvimento 

contínuo do profissional de Enfermagem.  

E2, E3, E8 

2 - Saberes e práticas 

dos enfermeiros 

no uso do blog 
(Prática) 

A participação em comunidades virtuais pode melhorar a 

prática profissional através da reflexão e do debate. Requer 

competências em tecnologias de comunicação em 

informática, que devem ser incluídas nos cursos de 

graduação de Enfermagem. Blog é um meio fácil para se 

conectar professores e alunos em atividades de ensino e 

aprendizagem, através de reflexão crítica e diálogo. Serve 

para criação de grupos de estudo, evitando deslocamentos e 

economizando tempo no ambiente online. Estimula a 

colaboração e fortalece laços profissionais. Educadores 

utilizam o blog como um canal para refletir, partilhar e 

discutir ideias com fins educacionais. Alunos podem utilizar 

o blog para publicar seus próprios trabalhos, discutindo em 

grupo e realizando revisão por pares nos trabalhos dos 

outros. Compartilham sucessos, desafios e novos 

conhecimentos. 

E1, E4, E5, 

E6, E7 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Para além de sua definição, o blog é bem mais que apenas um diário pessoal publicado 

na internet. Possui potencial para a interatividade, conectando um sem número de pessoas. 

Utilizado como ferramenta para a educação continuada, permite disseminar conhecimento, 

estimular a participação e colaboração entre profissionais. 

 A aplicação das mais recentes tecnologias de informação para a educação aproveita a 

crescente disponibilidade de acesso à Internet (usando fibras ópticas, Wi-Fi e tecnologia de 

telefonia móvel 3G/4G), permitindo uma ampla utilização dos conteúdos em diversas 

configurações (casa, locais de trabalho e locais públicos tais como bibliotecas, parques e pontos 

de Internet). 

 As vantagens de entrega de um programa de ensino à distância são facilmente 

reconhecidas: baixos custos, distribuição generalizada, aumento da acessibilidade à 

informação, atualizações de conteúdo frequentes e instrução personalizada em termos de 
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conteúdo e ritmo de aprendizagem são alguns dos benefícios mais citados.50 

 Existem muitas vantagens em se utilizar um blog como tecnologia educacional. Entre 

elas o desenvolvimento de habilidades de comunicação, gerenciamento e pesquisa. É um 

método que promove a organização do discurso, incentiva o debate e favorece a criação de 

comunidades de aprendizagem.51 Também pode ser útil para atualização de informações no 

contexto clínico. Promove a comunicação entre profissionais. Enfermeiros podem utilizar essa 

tecnologia para facilitar o ensino e a aprendizagem em uma variedade de configurações de 

cuidados em saúde.52 Podemos citar como desvantagens na utilização de blogs a ausência de 

revisão por pares e referências, o que pode difundir informações equivocadas. Dessa forma 

torna-se importante checar a origem das informações publicadas. 

 Com o crescimento do uso de mídias sociais, vê-se uma maior interação, ou vê-se, como 

alguns sugerem, simplesmente o uso das mídias sociais como um conjunto de "canais de 

difusão" por muitas pessoas que os utilizam. Engelen citado por Murray,44 por exemplo, que 

investiu energias consideráveis em usar e explorar meios de comunicação sociais, sugere que a 

mídia social "ainda é usada principalmente como um canal de envio e não como um corredor 

de duas vias" por muitos dos hospitais na Europa que tenham desenvolvido sua utilização. 

 Sobre as tendências de longo prazo, Murray44 analisa o fato de que o acesso à Internet 

para muitas pessoas, em muitos países, é cada vez maior por meio de dispositivos móveis 

(smartphones, tablets) em vez de computadores "convencionais" de mesa e laptops com 

teclados de tamanho normal, sendo possível começar a ver um movimento no sentido de se 

trabalhar com textos menores, mais convenientes para estes equipamentos.44 

 Manter um blog ativo é crucial para o sucesso de sites de blog. Para manter blogs, o 

conteúdo deve ser atualizado diariamente. Blogueiros e outros usuários são obrigados a publicar 

o conteúdo regularmente, e outros usuários do blog devem visitar e fazer comentários com 

frequência. Depois que os usuários revisitam e constantemente dão respostas, o uso do blog 

torna-se habitual e o nível de envolvimento de seus usuários aumenta.5 

 Globalização e tecnologia da informação e comunicação (TIC) continuam a mudar o 

mundo em que se vive. A Enfermagem está em um momento oportuno, onde questões globais 

de saúde desafiadoras, escassez de força de trabalho internacional e crescimento maciço das 

TIC se combinam para criar um espaço muito original para liderança e intervenção de 

Enfermagem. As oportunidades oferecidas pelas TIC podem ser maximizadas por enfermeiros 

para aumentar a eficiência, equidade e qualidade dos cuidados de saúde, diminuindo ao mesmo 

tempo o impacto das distâncias geográficas. 
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 A prática de informática está rapidamente se tornando parte da competência esperada de 

cada enfermeiro e, portanto, está se tornando não só uma responsabilidade de cada enfermeiro, 

mas como uma oportunidade para cada enfermeiro. Como enfermeiros, têm-se a oportunidade 

de renovar e inovar, de conduzir a evolução de uma forma que promova a saúde para todos.54 

 Os enfermeiros estão em posição de conduzir o desenvolvimento da ciência nesta área, 

uma vez que muitos aspectos dos cuidados de Enfermagem são naturalmente passíveis de 

entrega virtual, especialmente nas áreas de avaliação, ensino paciente, de apoio à decisão e 

identificação precoce de problemas.55 

 O uso de tecnologia da informação em saúde está crescendo exponencialmente e 

enfermeiros precisam estar preparados. Estudantes de Enfermagem continuam a se formar sem 

uma preparação adequada para o uso dessas tecnologias. Educadores de Enfermagem precisam 

abraçar as competências existentes e incluir atividades que irão preparar os alunos para usar 

tecnologias de informação em saúde, que irão resultar na transformação clínica.56 

 A paisagem no ensino superior de fato mudou, e essas mudanças irão moldar a maneira 

como o ensino de Enfermagem é entregue, para preparar a próxima geração de enfermeiros. A 

Enfermagem, em comparação com outras profissões da saúde, é muitas vezes vista como um 

das primeiras a adotar inovações educacionais.57 Preparar os professores e alunos para usar 

apropriadamente a tecnologia em suas atividades de ensino e aprendizagem é um precursor 

essencial para a sua utilização. Competências em tecnologia e informática para enfermeiros 

devem ser consideradas no planejamento de programas de educação em saúde, para ser capaz 

de transformar a Enfermagem e os cuidados de saúde.58 

 Devido ao grande alcance das tecnologias da informação e comunicação, as distâncias 

e o tempo vêm sendo encurtados. A Enfermagem precisa tomar posse dessas novas tecnologias 

para o alcance do maior número possível de profissionais e grupos de interessados em assuntos 

relacionados ao cuidado em saúde. A utilização do blog como ferramenta educacional pode 

transformar a aprendizagem. Possui potencial para gerenciar o cuidado individual, informar a 

população e compartilhar o conhecimento entre os profissionais. A colaboração entre 

profissionais e a educação continuada em Enfermagem pode tornar-se mais rápida e 

participativa, gerando resultados positivos para a prática assistencial. 

 Educadores de enfermeiros necessitam tomar medidas para adaptar o currículo, para o 

desenvolvimento de competências que possibilitem o uso das tecnologias disponíveis, a fim de 

melhorar a aprendizagem. Neste contexto, a utilização de um blog como ferramenta 

educacional, para disseminação de informações através da internet, oferece oportunidades para 
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atualização profissional e melhoria da qualidade e segurança do cuidado prestado. 

 

3 METODOLOGIA  

 

 O método pode ser visto como uma série de regras utilizadas na tentativa de solucionar 

um problema. No âmbito da ciência, o método deve ser constituído de regras gerais a partir das 

quais se torne possível testar criticamente e selecionar as melhores hipóteses e teorias para a 

solução de um problema.59 Assim, com base nos objetivos propostos para pesquisa, optou-se 

por desenvolver um estudo de abordagem quantitativa, transversal, do tipo quase experimental 

com delineamento de grupo de controle não equivalente anterior-posterior, com elaboração de 

produto tecnológico educacional. Este tipo de delineamento é forte, porque a coleta de dados 

pré-teste, permite determinar se existe similaridade entre os grupos experimento e controle 

inicialmente. Desta forma, eleva a confiança de que qualquer diferença no resultado do pós-

teste será devido à intervenção.60  

 

3.1 CAMPO DE ESTUDO 

 

 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

município de Niterói, localizado no Estado do Rio de Janeiro (RJ), a população estimada no 

ano de 2015 é de 496.696 habitantes em uma área territorial de 133.916 Km2.61 No ano de 2003, 

Niterói passa à condição de Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde e passa a ser o 

município-polo da Região Metropolitana II, a qual é constituída por sete municípios, a saber: 

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim. O município de 

Niterói é referência para procedimentos de média e alta complexidade, sendo responsável pela 

Central Reguladora Ambulatorial, de Leitos e Procedimentos da Região Metropolitana II.62-63 

 O Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT), campo desta pesquisa, antigo Centro 

Previdenciário de Niterói (CPN), era uma unidade de atenção ambulatorial vinculada ao 

Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), que em decorrência 

das mudanças no modelo de organização da atenção em saúde ocorridas a partir da implantação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), a unidade foi municipalizada em 1991. Desde então, a 

unidade passou por mudanças relacionadas ao perfil assistencial de forma a acompanhar os 

processos de reorganização do modelo de atenção à saúde em Niterói. 
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 A partir de 2005 até os dias atuais, passa a ser denominado Hospital Municipal Carlos 

Tortelly (HMCT), vinculado a Vice Presidência de Atenção Hospitalar e de Emergência 

(VIPAHE) da Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMS).64 

 O HMCT realiza atendimento ambulatorial de baixa e média complexidade e atividade 

de internação hospitalar geral, de média complexidade. No que se refere ao componente 

hospitalar, a unidade está habilitada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES) para atendimento de urgência e internação a clientela referenciada e/ou por demanda 

espontânea.65 

 Atualmente, dos 151 leitos cadastrados no CNES (08 cirúrgicos; 121 clínicos; 09 

complementar; 13 hospital dia), apenas128 leitos encontram-se oficialmente ativos para 

internação, com taxa de ocupação de 100%, assim distribuídos: (a) 80 leitos de clínica médica 

divididos em 03 enfermarias – Enfermaria 1 n= 20, Enfermaria 2 n= 30 e a Enfermaria 3 n= 30 

leitos; (b) Enfermaria de SIDA n= 14; (c) CTI n= 07; (d) Emergência com 27 leitos organizados 

em três salas identificadas segundo protocolo do Ministério da Saúde para avaliação e 

classificação de risco no acolhimento do paciente na unidade, a saber: Sala Verde dispõe de n= 

20 leitos, Sala Amarela n= 04 e Sala Vermelha com n= 03 leitos.65;10  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

 A Equipe de Enfermagem do HMCT é composta por 237 profissionais, sendo 50 

enfermeiros e 187 Técnicos de Enfermagem. Considerando que na instituição em estudo 

enfermeiros e técnicos de Enfermagem realizam ações de cuidado a pacientes portadores e/ou 

com potencial de risco para o desenvolvimento de úlceras/lesões por pressão, optou-se pela 

inclusão das duas categorias profissionais. Para fins de cálculo amostral, a amostragem 

estratificada. 

 Em razão do desenho do estudo, cada extrato da amostra (extrato 1: enfermeiros; extrato 

2 – técnicos de Enfermagem) foi constituídos por dois grupos: Grupo Intervenção (GI) e Grupo 

Controle ou de Comparação (GC). Para dimensionamento das amostras utilizou-se o software 

Bioestat 5.2 aplicando o Teste para Amostragem Estratificada. Foi utilizado o Intervalo de 

Confiança de 95% (IC=95%) para cálculo estatístico da estimativa amostral de cada extrato, o 

qual apresentou os seguintes resultados: 

 Amostra Total: n=102 profissionais; 
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 Extrato 1: n=09 enfermeiros (IC 95% = 7 – 47 profissionais), para cada grupo 

(intervenção e controle); 

 Extrato 2: n=42 técnicos de Enfermagem (IC 95% = 2 – 183 profissionais) em cada 

grupo. 

 Os critérios de elegibilidade definidos para participar do grupo experimento nos dois 

extratos profissionais foram: enfermeiros e técnicos de Enfermagem que atuassem nos setores 

com leitos de internação, independente do turno e regime de trabalho, que participaram da ação 

interventiva (Curso na modalidade de treinamento em serviço sobre úlceras por pressão) e que 

aceitassem participar do estudo. Foram excluídos os profissionais afastados do serviço por 

licença médica ou férias nos períodos que os dados foram coletados. 

 Quanto ao grupo controle/comparação, foram considerados elegíveis os profissionais 

representantes de cada extrato, ou seja, enfermeiros e técnicos de Enfermagem que atuassem 

nos setores com leitos de internação, independente do turno e regime de trabalho, que não 

participaram da ação interventiva e que aceitassem participar do estudo. 

 O recrutamento dos participantes do grupo intervenção ocorreu nos meses de agosto a 

setembro de 2016 através de divulgação do Curso pelo Centro de Estudos da instituição e pela 

Gerência de Enfermagem e Coordenadores de Enfermagem dos setores lembrando às equipes 

do treinamento através do aplicativo Whatsapp, no grupo dos enfermeiros do hospital, nos dias 

em que foram realizados os treinamentos no mês de setembro de 2016. O recrutamento dos 

profissionais para participar do grupo controle/comparação ocorreu no mês de outubro de 2016, 

com visita aos setores e abordagem direta de enfermeiros e técnicos que atendiam ao critério 

de inclusão referente a não participação da intervenção educativa, quanto a disponibilidade de 

participar da pesquisa. 

 Com base no exposto, destaca-se que a definição da amostra final de cada extrato 

definido para esta pesquisa, só foi possível, após a realização da intervenção educativa com o 

grupo experimento, considerando que para efeito de comparação o quantitativo de profissionais 

que comporiam o grupo controle de cada extrato deveria ser o mesmo do grupo experimento. 

Neste aspecto destaca-se que a amostra total do estudo foi de n=51 profissionais de 

Enfermagem, mesmo quantitativo delimitado para a pesquisa, contudo, a amostra referente ao 

extrato 1 foi de n=09 enfermeiros e no extrato 2 n=42 técnicos de Enfermagem, ambos dentro 

dos intervalos de confiança referentes às categorias profissionais. 

 Apesar de a estimativa amostral geral ter sido atendida, verificou-se a baixa adesão dos 

profissionais a intervenção educativa realizada, embora tenha sido amplamente divulgado, 
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especialmente pelos enfermeiros (extrato 1). Para evitar erros relacionados ao nível de 

significância dos resultados do estudo, ou seja, na decisão de aceitar ou rejeitar a hipótese do 

estudo devido ao tamanho da amostra, foi verificado o tamanho do efeito da amostra, ou seja, 

foi calculado o poder da amostra para verificar o nível de resolutividade e reprodutividade do 

estudo. Para calcular a potência ou poder da amostra do estudo utilizou-se o software GPower 

3.1.9.2, com aplicação do Teste t para amostras independentes e duas entradas. A análise 

apontou que o nível de significância da amostra é alto ao apresentar uma potência ou poder de 

p=0.9602208. 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

 No que tange aos aspectos éticos e legais da pesquisa, destaca-se que este estudo é parte 

de um projeto maior intitulado Gerência do Cuidado de Enfermagem a Pacientes Portadores de 

Lesões Cutâneas, com aprovação do CEP do HUAP/UFF sob o nº 149/2010. Ressalta-se 

também, que foi solicitada a inclusão de novos participantes no referido projeto, e este, 

encontra-se em avaliação após migração para o Sistema da Plataforma Brasil em atendimento 

a Resolução nº 466/12. (Anexo 1). 

 Foi solicitado a todos os profissionais da equipe de Enfermagem que aceitaram 

participar do estudo, o preenchimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice 1). 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados ocorreu no período de 01 de setembro de 2016 a 31 de janeiro de 

2017, com a aplicação de um formulário estruturado em duas partes. A primeira parte do 

instrumento foi constituído por questões relacionadas a caracterização do perfil demográfico 

(sexo e idade) e profissional (tempo de trabalho na instituição; escala de serviço e setor de 

trabalho) dos participantes. A segunda parte refere-se a um teste de conhecimento sobre úlceras 

por pressão, no formato de questionário. 

 O questionário de Teste de Conhecimento de Pieper e Mott66 foi desenvolvido por 

autores norte-americanos, sendo traduzido, adaptado e validado para a realidade do Brasil, cuja 

finalidade é mensurar o nível de conhecimento da equipe de Enfermagem sobre úlceras/lesões 

por pressão.67 A versão adaptada do instrumento é composto por 41 questões, contudo, assim 
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como em outros estudos vinculados ao Programa de Pesquisa/Extensão “Gerência do Cuidado 

de Enfermagem a Pacientes Portadores de Lesões Cutâneas”, optou-se por utilizar o 

instrumento original que, para aplicação no presente estudo foi realizada tradução livre de 

conteúdo.6 (Apêndice 2) 

 Este questionário é composto por 47 afirmações, divididas em três domínios com base 

em diretrizes internacionais da NPUAP,68 que são: 1º Domínio – constituído de 05 questões (1; 

6; 9; 20; 37) que abordam a temática classificação/categorias das úlceras/lesões por pressão; 2º 

Domínio – 10 questões (2; 27; 29; 30; 31; 35; 36; 41; 46; 47) versam sobre a temática avaliação 

dos fatores de risco para desenvolvimento de úlceras/lesões por pressão; e, 3º Domínio – 

constituído de 32 questões (3; 4; 5; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 

25; 26; 28; 32; 33; 34; 38; 39; 40; 42; 43; 44; 45) referentes às ações para prevenção de 

úlceras/lesões por pressão (Apêndice 2). Outro aspecto a ser destacado refere-se às opções de 

respostas do questionário, em número de três. Para cada afirmativa os participantes poderiam 

marcar como resposta verdadeira (V), falsa (F) ou não sei (NS). Nesta pesquisa as respostas 

marcadas como não sei foram consideradas como erradas. 

 Quanto à coleta de dados, esta operacionalizada foi em duas etapas. A primeira etapa, 

direcionada aos grupos experimentos dos enfermeiros e dos técnicos de Enfermagem, realizada 

durante duas semanas no mês de setembro de 2016, em seis encontros no auditório do HMCT, 

no turno da tarde, de forma a possibilitar a participação das escalas de serviço, que atualmente 

é composta por plantões de 24x120h. Esta etapa teve por objetivos avaliar o nível de 

conhecimento dos grupos experimento sobre úlceras/lesões por pressão antes e depois de 

implementar uma ação educativa no formato de Curso de Capacitação sobre a temática em 

questão. 

 O desenvolvimento da primeira etapa ocorreu em três momentos: 1º Momento – 

aplicação do Teste de Conhecimentos de Pieper e Mott (pré-teste); 2º Momento – 

implementação da ação educativa – curso de capacitação e discussão sobre os problemas da 

prática; e, 3º Momento – aplicação do Teste de Conhecimentos de Pieper e Mott (pós-teste), 

para avaliar o impacto da intervenção no nível de conhecimento da equipe. 

 A ação educativa abordou o tema Úlceras/Lesões por Pressão, operacionalizada através 

de aulas expositivas, com o uso de data show como recurso áudio visual e discussões sobre os 

problemas enfrentados na prática de cuidados. O conteúdo teórico foi composto pelos tópicos: 

anatomia e fisiologia da pele, etiologia, classificação e avaliação de lesão por pressão, fatores 
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de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão, avaliação de risco e cuidados de 

Enfermagem para a prevenção para lesão por pressão.  

O grupo intervenção recebeu a capacitação no primeiro momento. O curso foi aplicado 

no auditório do HMCT, no período da tarde para interferir minimamente com a rotina do 

serviço. As aulas ocorreram, em cada plantão, totalizando seis encontros de quatro horas cada, 

no horário de 14 às 18horas, no total de 24 horas. Ao término do curso, e ainda no auditório, os 

profissionais do grupo intervenção responderam ao questionário pós-teste, e mediante a entrega 

do questionário pós-teste receberam um certificado de participação oferecido pelo Núcleo de 

Estudos e Pesquisa em Cidadania e Gerência na Enfermagem da Universidade Federal 

Fluminense (NECIGEN/UFF). A seguir o plano de ensino do curso: 
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Universidade Federal Fluminense 

Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial 

Programa de Treinamentos Hospital Municipal Carlos Tortelly 

Plano de Ensino 

 
 

 A segunda etapa de coleta de dados ocorreu no mês de outubro de 2017, sendo aplicado 

o questionário do Teste de Conhecimentos de Pieper e Mott como pré-teste aos enfermeiros e 



 

38 

 

técnicos de Enfermagem que aceitaram participar do grupo controle. Na semana seguinte foi 

repetido o procedimento e os resultados foram considerados pós-teste. Cabe ressaltar que o 

tratamento adiado, ou seja, realização da ação educativa aos profissionais que participaram do 

grupo controle e a outros que não participaram de nenhum grupo está previsto para o primeiro 

semestre de 2018. 

 

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

 Os dados coletados foram organizados planilhas do software o Excel® versão 2010, que 

possibilitou o tratamento estatístico dos dados através do software Statistical Package for the 

Social Sciences – SPSS versão 21. Para a caracterização da amostra, as variáveis contínuas 

foram descritas por média e desvio-padrão, e as variáveis categóricas como proporção (%). As 

variáveis contínuas foram testadas por meio dos testes de Kolgomorov-Smirnov e Shapiro-

Wilk para verificar se os dados possuíam distribuição normal. Uma vez que os dados não 

mostraram distribuição normal, foram utilizados o teste dos postos com sinais de Wilcoxon 

(dados pareados) e o teste de Mann-Whitney (dados não pareados). Para as variáveis 

categóricas foi utilizado o teste do Qui-quadrado. Considerou-se p-valor < 0,05 para 

significância estatística. O nível de significância (α) adotado para todos os testes foi de 5% e 

Intervalo de Confiança de 95% (IC=95%). 

 Para avaliação dos saberes relativos à prevenção, avaliação e classificação das 

lesões/úlceras por pressão dos enfermeiros e dos técnicos de Enfermagem, foram elaborados 

graus de satisfação classificados em três níveis, que são: satisfatório, mediano e insatisfatório. 

O nível de satisfação foi estabelecido através do cálculo da amplitude total dos dados 

multiplicado pelo número total da amostra e, posteriormente de cada variável em estudo, 

dividido pelo número de graus de avaliação. 

 Para cálculo do grau de satisfação as respostas referentes aos níveis de conhecimento da 

equipe de Enfermagem, as respostas foram organizadas em verdadeiro (V), falso (F) e Não Sabe 

(NS) recebendo as pontuações 3, 2 e 1, respectivamente. 

 Considerou-se que para que o grau de conhecimento dos profissionais fosse considerado 

satisfatório deveria estar acima de 75% de acertos, percentual sugerido na literatura após 

programas de intervenção, mediano entre 75 e 50% de acertos e insatisfatório abaixo de 50% 

de acertos. Os Quadros 3 e 4 apresentam respectivamente, a pontuação máxima, ou seja, o total 

de acertos possível para o Teste de Pieper & Mott referente a equipe de Enfermagem nos grupos 
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experimento e controle (n=51 cada) e, o total de acertos possível por Domínio e categoria 

profissional (enfermeiros e técnicos de Enfermagem) nos dois grupos estudados (GI e GC), 

segundo o grau ou nível de conhecimento.69 Para confirmação desses dados, utilizou-se o teste 

do Qui-quadrado, sendo considerado o valor de p<0,05. 

 

Quadro 3 – Escore total do Teste de Pieper & Mott para equipe de Enfermagem dos grupos 

experimento e os escores segundo os graus de conhecimento. Niterói, 2017. 

 

Variável Equipe de 

Enfermagem (n= 51)* 

Teste de Pieper & Mott 

(n= 47)** 

Graus de 

Conhecimento 
% de Acertos Pontuação (n) 

Satisfatório  ˃75% 2.397 - 1.799 

Mediano 50 - 75% 1.798 - 1.198 

Insatisfatório ˂50% ≤ 1.197 

Total de Acertos 100% 2.397 
Fonte: elaborado pela autora 

* Refere-se a amostra total de participantes da equipe de enfermagem (enfermeiros e técnicos) nos grupos 

intervenção e controle (n=51 cada) 

** Total de questões do questionário do Teste de Conhecimento de Pieper e Mott. 

 

Quadro 4 – Escore total por domínio de conhecimento do Teste de Pieper & Mott para equipe 

de Enfermagem dos grupos experimento e a distribuição dos escores segundo os 

graus de conhecimento. Niterói, 2017. 

 

Variável Conhecimento Enfermeiros (n=9)* Técnicos de Enfermagem (n=42)* 

Graus de 

Conhecimento** / 
% de Acertos 

Sat.** Med.** Insat.** Sat.** Med.** Insat.** 

˃75% 50 - 75% ˂50% ˃75% 50 - 75% ˂50% 
1º Domínio: 

Classificação das UP 
Total de Questões: 05  

45 - 34 33 - 22 ≤21 210 - 157 156 - 78 ≤77 

Pontuação Máxima n= 45 pontos n= 210 pontos 

Variável Conhecimento Enfermeiros (n=9)* Técnicos de Enfermagem (n=42)* 

2º Domínio: Avaliação 

dos Fatores de Risco UP 
Total de Questões: 10  

90 - 67 66 - 45 ≤44 420 - 315 314 - 210 ≤209 

Pontuação Máxima n= 90 pontos n= 420 pontos 

3º Domínio: Ações para 

Prevenção de UP 
Total de Questões: 32  

288 - 216 215 - 144 ≤143 1344 - 1008 1007 - 672 ≤671 

Pontuação Máxima n= 288 pontos n= 1344 pontos 

Fonte: elaborado pela autora 

* Refere-se ao total da amostra por categoria profissional. 

** Graus de Conhecimento: Sat.= Satisfatório; Med.= Mediano; Insat.= Insatisfatório. 

 Os dados encontrados foram descritos e apresentados na forma de tabelas e gráfico 
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segundo os objetivos específicos definidos para a pesquisa e posteriormente, analisados a luz 

de evidências científicas encontradas na literatura que fundamentaram a discussão dos 

resultados. 
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4 RESULTADOS 

 

 Para uma melhor compreensão dos resultados do presente estudo, optou-se por 

apresentá-los em três etapas, a saber: 1. Caracterização do perfil demográfico e profissional dos 

participantes do estudo; 2. Saberes dos profissionais de Enfermagem sobre prevenção de úlceras 

por pressão – avaliação do nível de conhecimento nos grupos intervenção e controle; 3. O 

impacto da intervenção educativa para mudança nos saberes de enfermeiros e técnicos de 

Enfermagem sobre prevenção de úlceras por pressão. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DEMOGRÁFICO E PROFISSIONAL DOS 

PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 Participaram do estudo n=102 profissionais de Enfermagem sendo n=18 enfermeiros e 

n=84 técnicos de Enfermagem. Dentre cada categoria profissional foi estabelecido um grupo 

intervenção (GI) e de controle (GC). Assim sendo, no que se refere à composição dos grupos 

intervenção e controle dos enfermeiros, cada grupo foi constituído por n=9 profissionais. 

Enquanto no grupo de técnicos de Enfermagem, a amostra foi de um n=42 profissionais por 

grupo. 

 Para esta etapa as variáveis de interesse identificadas nos respectivos grupos foram: 

sexo, idade, tempo de serviço no HMCT, escala de serviço e outro emprego, apontadas na 

Tabela1. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos participantes (n=102), segundo a categoria profissional e 

características sociodemográficas. Niterói, 2017. 

             Enfermeiros (n=18)      Técnicos de Enfermagem (n=84) 

Variáveis  Controle Intervenção 
p-valor* 

Controle Intervenção 
p-valor* 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

              

Sexo       

Masculino 3 (33,3) - 
0,058 

1 (2,4) 7 (16,7) 
0,026 

Feminino 6 (66,7) 9 (100,0) 41 (97,6) 35 (83,3) 
       

Idade       

20-29 anos 1 (11,1) 5 (55,6) 

0,125 

12 (28,6) 12 (28,6) 

0,728 30-39 anos 5 (55,6) 3 (33,3) 20 (47,6) 17 (40,5) 

≥40 anos 3 (33,3) 1 (11,1) 10 (23,8) 13 (31,0) 
       

 

continua  
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conclusão 

             Enfermeiros (n=18)      Técnicos de Enfermagem (n=84) 

Variáveis  Controle Intervenção 
p-valor* 

Controle Intervenção 
p-valor* 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Tempo de Trabalho       

<6 meses 3 (33,3) 5 (55,6) 

0,608 

7 (16,7) 13 (31,0) 

0,002 

6 meses-1 ano 3 (33,3) 3 (33,3) 18 (42,9) 2 (4,8) 

1-3 anos 2 (22,2) 1 (11,1) 10 (23,8) 15 (35,7) 

>3 anos 1 (11,1) - 5 (11,9) 7 (16,7) 

Não informado - - 2 (4,8) 5 (11,9) 
       

Setor de Trabalho       

Enfermaria 1 2 (22,2) 3 (33,3) 

0,306 

5 (11,9) 6 (14,3) 

0,383 

Enfermaria 2 1 (11,1) 4 (44,4) 13 (31,0) 8 (19,0) 

Enfermaria 3 2 (22,2) 2 (22,2) 6 (14,3) 15 (35,7) 

Sida 1 (11,1) - 1 (2,4) - 

CTI 1 (11,1) - 5 (11,9) 3 (7,1) 

Hipodermia - - 1 (2,4) 2 (4,8) 

Sala verde - - 5 (11,9) 3 (7,1) 

Sala amarela - - 1 (2,4) 1 (2,4) 

Sala vermelha 2 (22,2) - 3 (7,1) 4 (9,5) 

Não informado - - 2 (4,8) - 
      

Regime de Trabalho 
      

24/120 h 9 (100,0) 7 (77,8) 
0,134 

42 (100,0) 42 (100,0) 
- 

Diarista - 2 (22,2) - - 
       
Trabalho em outra 

instituição 
      

Sim 7 (77,8) - 

0,003 

16 (38,1) 23 (54,8) 

0,302 Não  2 (22,2) 7 (77,8) 25 (59,5) 18 (42,9) 

Não Informado - 2 (22,2) 1 (2,4) 1 (2,4) 

Identificação da Instituição 
      

Atenção hospitalar 6 (85,7) - 

- 

8 (50,0) 10 (43,5) 

0,376 

Atenção pré-hospitalar 1 (14,3) - 3 (18,8) 2 (8,7) 

Atenção primária - - - 2 (8,7) 

Instituição de longa 

permanência 
- - 1 (6,3) - 

Não informado - - 4 (25,0) 9 (39,1) 

Fonte: Dados da Autora. Niterói, 2017. 

*Teste qui-quadrado. 
 

 Quanto a variável sexo a predominância foi do sexo feminino, em ambas as categorias 

e em ambos os grupos, sendo que no grupo intervenção, categoria enfermeiros 100% dos 

participantes eram do sexo feminino. 

         Quanto a variável idade, na categoria enfermeiro a maioria do grupo controle era de 30 a 

39 anos e no grupo intervenção de 20 a 29 anos. Entre os técnicos de enfermagem a maioria 

ficou na faixa de 30 a 39 anos, em ambos os grupos. Esses dados demonstram uma equipe 
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jovem, especialmente na categoria enfermeiros, possivelmente com formação profissional 

recente. Quanto ao tempo de trabalho, observou-se que nas categorias enfermeiro e técnicos de 

enfermagem, a maioria possui menos de 01 ano de trabalho na instituição. No HMCT existe 

uma alta rotatividade de profissionais de enfermagem, devido à modalidade de contratação - 

contrato temporário- RPA, o que dificulta a permanência dos profissionais na instituição e 

prejudica o desenvolvimento de treinamentos e adesão às rotinas de trabalho e protocolos, 

impactando negativamente na assistência prestada. 

          Com relação aos setores de trabalho, verificou-se maior participação de profissionais da 

categoria enfermeiro - grupo controle das enfermarias 1, 2 e sala vermelha e grupo intervenção, 

enfermaria 2 e 1. Quanto aos técnicos de enfermagem, no grupo controle foi a enfermaria 2 e 

no grupo intervenção a enfermaria 3. Tal fato pode se justificar, devido a estes setores 

concentrarem pacientes de maior permanência, com maior risco para desenvolver lesões por 

pressão. 

           Quanto ao regime de trabalho, quase todos os participantes cumprem a escala de 

24/120h, sendo apenas 02 enfermeiros do grupo intervenção diaristas. Com relação ao trabalho 

em outra instituição, entre os que informaram, na categoria enfermeiro, no grupo controle, a 

maioria trabalha em outra instituição (77,8%), ao contrário da maioria do grupo intervenção, 

que informou não possuir outro emprego (77,8%). Na categoria técnico de enfermagem, do 

grupo controle, a maioria não trabalha em outra instituição (59,5%). Já no grupo intervenção a 

maioria informou ter outro emprego (54,8%). Quanto ao tipo de instituição a maior parte dos 

profissionais em ambas as categorias e grupos trabalham na atenção hospitalar. Este tipo de 

atenção, onde temos o paciente internado é um cenário onde o risco para desenvolvimento de 

lesões por pressão é maior.  

Assim, no que tange a distribuição dos participantes, segundo a categoria profissional e 

características sociodemográficas referentes à variável sexo, verificou-se diferença 

estatisticamente significativa entre os sexos masculino e feminino (p valor 0,026). Embora haja 

predominância do sexo feminino em ambos os grupos, o GI apresentou percentual maior de 

participantes do sexo masculinos (16,7%) contra (2,4%) do GC. Também foi considerada 

estatisticamente significativa no extrato dos enfermeiros, a diferença entre o GC (22,2%) e o 

GI (77,8%) na variável “trabalho em outra instituição”, na opção “Não” (p valor 0,003). 
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4.2 SABERES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE LESÕES POR 

PRESSÃO – AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO NOS GRUPOS 

CONTROLE E INTERVENÇÃO 

 

 A avaliação do nível de conhecimento sobre úlceras por pressão, de enfermeiros e 

técnicos de Enfermagem participantes dos grupos experimento e controle, de cada categoria 

profissional, ocorreu com a aplicação de um questionário referente ao Teste de Pieper e Mott.66 

 Nas tabelas 2, 3 e 4 são apresentados os resultados referentes à aplicação do questionário 

no pré-teste nos grupos controle e intervenção das categorias profissionais enfermeiros e 

técnicos de enfermagem. 

 Ao ser realizada a análise do nível de conhecimento entre os enfermeiros do grupo 

controle (GC) e os do grupo intervenção (GI), observou-se uma diferença significativa dos 

saberes entre os grupos nas questões nº DI-6 (p valor 0,046) e DI-37 (p valor 0,023), que tratam 

das características das lesões no estágio 3 e 2, respectivamente. Verificou-se ainda, que a única 

questão em que os dois grupos apresentaram desempenho satisfatório foi a DI-1 e a questão de 

desempenho insatisfatório foi a DI-20 (tabela 2). 

 Ainda em relação às respostas do Domínio 1 referentes ao pré-teste, observou-se que os 

técnicos de enfermagem apresentaram um escore satisfatório nas questões DI-37(81% de 

acertos) GC e DI-09(90,5% de acertos) no GI. As diferenças consideradas significativas ficaram 

com as questões DI-06 (p valor 0,047),09 (p valor 0,001), 20 (p valor 0,007) e 37 (p valor 

0,010). Ao analisarmos de forma geral, o grupo Controle apresentou desempenho melhor que o 

grupo intervenção. 

 

Tabela 2 – Distribuição da frequência de respostas no pré-teste para cada questão do Domínio 

I, segundo a categoria profissional e o respectivo grupo. Niterói, 2017. 

PRÉ-TESTE Enfermeiros (n=18)   Técnicos de Enfermagem (n=84) 

Domínio I 

Controle Intervenção 
p-

valor* 
 Controle Intervenção 

p-

valor

* 

Classificação das 

úlceras por pressão 
n (%) n (%)   n (%) n (%)  

  NS E A NS E A     NS E A NS E A   

 
               

DI-1 - O estágio I da 

úlcera por pressão é 
definido como um 

eritema que não 

embranquece. (V) 

- 
1 

(11,1) 
8 (88,9) - - 9 (100,0) 0,303  1 (2,4) 

26 

(61,9) 

15 

(35,7) 
1 (2,4) 

15 

(35,7) 

26 

(61,9) 
0,052 

DI-6 -Uma úlcera por 

pressão em estágio III 

é uma perda parcial de 
pele envolvendo a 

epiderme. 

- 
1 

(11,1) 
8 (88,9) - 

5 

(55,6) 
4 (44,4) 0,046  2 (4,8) 

28 

(66,7) 

12 

(28,6) 
- 

37 

(88,1) 

5 

(11,9) 
0,047 

continua  
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PRÉ-TESTE Enfermeiros (n=18)   Técnicos de Enfermagem (n=84) 

Domínio I 

Controle Intervenção 
p-

valor* 
 Controle Intervenção 

p-

valor

* 

Classificação das 

úlceras por pressão 
n (%) n (%)   n (%) n (%)  

  NS E A NS E A     NS E A NS E A   

DI-9 - Úlceras por 

pressão no estágio IV 
apresentam uma perda 

de pele total com 

intensa destruição e 
necrose tissular ou 

danos aos músculos, 

ossos ou estruturas de 
suporte. 

- 
2 

(22,2) 
7 (77,8) - - 9 (100,0) 0,134  - 

18 

(42,9) 

24 

(57,1) 
- 

4 

(9,5) 

38 

(90,5) 
0,001 

DI-20 - Úlceras por 

pressão no estágio II 
apresentam uma perda 

da pele na sua 

espessura total. 

- 
5 

(55,6) 
4 (44,4) 

1 

(11,1) 

6 

(66,7) 
2 (22,2) 0,415  - 

20 

(47,6) 

22 

(52,4) 
- 

32 

(76,2) 

10 

(23,8) 
0,007 

DI-37 - As úlceras por 

pressão em estágio II 

podem ser 
extremamente 

dolorosas pela 

exposição de 
terminações nervosas. 

- - 9 (100,0) - 
4 

(44,4) 
5 (55,6) 0,023  - 

8 

(19,0) 

34 

(81,0) 
- 

19 

(45,2) 

23 

(54,8) 
0,010 

                                

Fonte: Dados da autora. 2017. 

Notas: NS= Não Sabe; A= Acerto; E= Erro. *Teste Qui-quadrado 

 

 Conforme mostra a Tabela 2, a questão com maior percentual de erro (55.6% GC e 

66,7% GI) no extrato enfermeiros foi a de nº 20, referente a características das lesões por 

pressão em estágio 2. O maior índice de acertos ficou com a questão de nº 01 (88,9% GC e 

100% GI) e diz respeito a características do estágio 1 das lesões por pressão. Informaram não 

saber a questão nº 20 (11,1% GI).    

          Com relação ao extrato dos técnicos de Enfermagem, a questão com maior índice de erros 

foi a de nº6, que descreve uma lesão por pressão em estágio 3, (66,7% GC e 88,1% GI). Os 

maiores percentuais de acertos neste extrato, foram as questões de nº 37 (81,0% GC) e nº09 

(90,5% GI), referem-se a presença de dor em lesões estágio 2 e características das lesões estágio 

4.  Responderam não saber às questões nº 01(2,4%), 06 (4,8%) GC e nº01(2,4%) GI. As mesmas 

referem-se a características das lesões por pressão no estágio 1 e 3. 

 Com relação aos resultados do Domínio II (tabela 3), evidenciou-se que no extrato 

enfermeiros as diferenças significativas entre os grupos ficaram com as questões DII- 02 (p 

valor 0,016), 27 (p valor 0,003) e 29 (p valor 0,023). No Grupo Intervenção, os enfermeiros 

conseguiram 100% de índice de acerto nas questões referentes a posicionamento, umidade, 

cisalhamento, fricção e anatomia da pele. A questão que apresentou baixo índice de 

conhecimento no Grupo controle foi a DII-27 (33% de acerto), o que revelou um conhecimento 
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insatisfatório, contrastando com o Grupo Intervenção, com 100% de acerto na mesma questão. 

 

Tabela 3 – Distribuição da frequência de respostas no pré-teste para cada questão do Domínio 

II, segundo a categoria profissional e o respectivo grupo. Niterói, 2017. 

 

 
Fonte: Dados da autora. 2017. 
Notas: NS= Não Sabe; A= Acerto; E= Erro. *Teste Qui-quadrado 

 

Quanto ao extrato dos técnicos de enfermagem as diferenças significativas verificadas 

foram nas questões DII- 02 (p valor 0,020), 27 (p valor 0,005), 31 (p valor 0,004). Nas demais 

questões que não apresentam diferença significativa nos saberes entre os dois grupos, a análise 

do número de acertos aponta para o predomínio do conhecimento mediano para o GC e no GI 

uma ligeira tendência ao conhecimento insatisfatório. 

 Com relação ao Domínio III, que aborda ações de prevenção, na tabela 4, observou-se 

que as diferenças significativas no extrato dos enfermeiros foram as questões DIII-5 (p valor 

0,016), DIII- 14 (p valor 0,018), DIII- 17 (p valor <0,001), DIII-21(p valor 0,003) e DIII-23 (p 

valor 0,009). Na questão DIII-05- o desempenho do GC foi satisfatório (88,9% de acertos) e o 

GI insatisfatório (33,3% de acertos). A questão DIII-14 obteve escore satisfatório (77,8% de 

acertos) no GC contra um desempenho insatisfatório do GI (22,2% de acertos). A questão DIII- 

17 teve um índice de acertos de 100% no GC contra um desempenho altamente insatisfatório 

no GI (11,1% de acertos). No item DIII- 21 o desempenho do GC foi avaliado como 
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insatisfatório (33,3% de acertos) e o do GI satisfatório com 100% de acertos. E finalmente na 

questão DIII-23 o GC obteve 100% de acertos contra um desempenho insatisfatório do GI (43% 

de acertos). 

 

Tabela 4 – Distribuição da frequência de respostas no pré-teste para cada questão do Domínio 

III, segundo a categoria profissional e o respectivo grupo. Niterói, 2017. 

 

 

 
 

continua  
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conclusão 

 

 

Fonte: Dados da autora. 2017. 

Notas: NS= Não Sabe; A= Acerto; E= Erro. *Teste Qui-quadrado 

 

 Ainda em relação a etapa de pré-teste, as questões que apresentaram média 

estatisticamente significativas estão representadas no quadro 5 a seguir. Destaca-se que no 

extrato dos enfermeiros, observou-se que a questão DIII.43 apresentou média de erro nos dois 

grupos, sendo que no GI a média mais significativa (M=1,00). Quanto ao extrato dos técnicos 

de enfermagem os dois grupos erram a questão DI.6, sendo que no GI a média foi 

estatisticamente maior (M=0,88), conforme apresentado no quadro 5.  

 

Quadro 05 - Média de erros evidenciados no pré-teste nos grupos controle e intervenção de 

enfermeiros e técnicos de enfermagem. Niterói, 2017. 

 

 

 

 

 

 

Enfermeiros n=18 Técnicos de Enfermagem n=84 

GC n=9 GI n=9 GC n=42 GI n=42 

Questão Média Questão Média Questão Média Questão Média 

DII.27 0,67 DIII.43 1,00 DI.6 0,67 DI.6 0,88 

DIII.21 0,67     DIII.8 0,67     

DIII.43 0,67     DIII.14 0,67     
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Fonte: Dados da Autora. Niterói, 2017. 

 No que tange à aplicação do questionário na etapa de pós-teste nos grupos controle e 

intervenção, os resultados referentes ao Domínio I (tabela 5) mostram que no extrato 

enfermeiros, houve diferença significativa na questão DI- 1 (p valor 0,011), onde o GC obteve 

desempenho insatisfatório (33,3%) e o GI satisfatório com 100% de acertos. De maneira geral 

o desempenho dos enfermeiros no GI foi considerado satisfatório. Quanto aos técnicos de 

Enfermagem não foram detectadas diferenças significantes. Destaque para as questões DI- 06 

e DI-20 que apresentaram escore insatisfatório (˂ 50%) em ambos os grupos. 

 

Tabela 5 – Distribuição da frequência de respostas no pós-teste para cada questão do Domínio 

I, segundo a categoria profissional e o respectivo grupo. Niterói, 2017. 

 

PÓS-TESTE Enfermeiros (n=18)   Técnicos de Enfermagem (n=84) 

Domínio I 
Controle Intervenção 

p-

valor* 
 Controle Intervenção 

p-

valor* 

Classificação das 

úlceras por pressão 
n (%) n (%)   n (%) n (%)  

  NS E A NS E A     NS E A NS E A   

DI-1 - O estágio I da 

úlcera por pressão é 

definido como um eritema 

que não embranquece. 

1 

(11,1) 

5 

(55,6) 

3 

(33,3) 
- - 

9 

(100,0) 
0,011  1 

(2,4) 

16 

(38,1) 

25 

(59,5) 
- 

10 

(23,8) 

32 

(76,2) 
0,197 

DI-6 -Uma úlcera por 

pressão em estágio III é 

uma perda parcial de pele 

envolvendo a epiderme. 

- 
4 

(44,4) 

5 

(55,6) 
- 

1 

(11,1) 

8 

(88,9) 
0,114  4 

(9,5) 

28 

(66,7) 

10 

(23,8) 
- 

35 

(83,3) 

7 

(16,7) 
0,070 

DI-9 - Úlceras por pressão 

no estágio IV apresentam 

uma perda de pele total 

com intensa destruição e 

necrose tissular ou danos 

aos músculos, ossos ou 

estruturas de suporte. 

- 
1 

(11,1) 

8 

(88,9) 
- - 

9 

(100,0) 
0,303  - 

5 

(11,9) 

37 

(88,1) 
- 

1 

(2,4) 

41 

(97,6) 
0,090 

DI-20 - Úlceras por 

pressão no estágio II 

apresentam uma perda da 

pele na sua espessura 

total. 

1 

(11,1) 

6 

(66,7) 

2 

(22,2) 
- 

2 

(22,2) 

7 

(77,8) 
0,056  - 

30 

(71,4) 

12 

(28,6) 
- 

30 

(71,4) 

12 

(28,6) 
1,000 

DI-37 - As úlceras por 

pressão em estágio II 

podem ser extremamente 

dolorosas pela exposição 

de terminações nervosas. 

1 

(11,1) 

1 

(11,1) 

7 

(77,8) 
- 

2 

(22,2) 

7 

(77,8) 
0,513  - 

11 

(26,2) 

31 

(73,8) 
- 

15 

(35,7) 

27 

(64,3) 
0,345 

Fonte: Dados da Autora. Niterói, 2017. 

Notas: NS=Não sabe; A=Acerto; E=Erro; *Teste Qui-quadrado.  

 

 Com relação aos resultados relativos ao Domínio II, conforme observa-se na tabela 6, não houve 

diferença estatisticamente significativa nas respostas dos enfermeiros do GC e GI. O desempenho do 

GC foi de mediano a satisfatório e o do GI foi considerado satisfatório. No extrato técnicos de 

Enfermagem as questões com diferenças significativas foram: DII- 2 (p valor< 0,001), DII- 27 (p valor 
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0,026) e DII- 46 (p valor 0,046). Na questão DII-2 o GC teve desempenho mediano (61,9% de acertos), 

enquanto o GI apresentou escore satisfatório com (95,2% de acertos). Com relação à questão DII-46 o 

GC apresentou um desempenho mediano (57,1% de acertos), contra o GI (47,6%) considerado 

insatisfatório. 

 

Tabela 6 – Distribuição da frequência de respostas no pós-teste para cada questão do Domínio 

II, segundo a categoria profissional e o respectivo grupo. Niterói, 2017. 

 

 

Fonte: Dados da Autora. Niterói, 2017. 

Notas: NS=Não sabe; A=Acerto; E=Erro; *Teste Qui-quadrado.  

 

A distribuição da frequência de respostas do pós-teste na tabela 7, para as questões do Domínio 

III, no extrato enfermeiros apontou diferença significativa nas questões: DIII- 05 (p valor 0,003), DIII-

08 (p valor 0,010), DIII- 11(p valor 0,009), DIII-13 (p valor 0,016), DIII- 14 (p valor 0,004), DIII- 17 

(p valor 0, 016), DIII- 21 (p valor 0,023), DIII- 33 (p valor 0,031) e DIII- 429 (p valor 0,016). 
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Tabela 7 – Distribuição da frequência de respostas no pós-teste para cada questão do Domínio 

III, segundo a categoria profissional e o respectivo grupo. Niterói, 2017. 
 

PÓS-TESTE Enfermeiros (n=18)   Técnicos de Enfermagem (n=84) 

Domínio III 
Controle Intervenção 

p-

valor* 
 Controle Intervenção 

p-

valor* 

Ações para prevenção de úlceras 

por pressão  
n (%) n (%)   n (%) n (%)  

  
NS E A NS E A     NS E A 

N

S 
E A   

 
               

DIII-3 - Todos os indivíduos de risco 

para úlcera por pressão devem ter uma 

inspeção sistemática da pele pelo 
menos uma vez por semana. 

- 
5 

(55,6) 

4 

(44,4) 
- 

2 

(22,2) 

7 

(77,8) 
0,147  - 

22 

(52,4) 

20 

(47,6) 
- 

21 
(50,0

) 

21 
(50,0

) 

0,827 

DIII-4 - Água quente e sabonete 

podem ressecar a pele e aumentar o 
risco para úlcera de pressão. 

1 

(11,1
) 

3 

(33,3) 

5 

(55,6) 
- 

1 

(11,1) 

8 

(88,9) 
0,260  - 

29 

(69,0) 

13 

(31,0) 
- 

15 

(35,7
) 

27 

(64,3
) 

0,002 

DIII-5 - É importante massagear as 

proeminências ósseas se estiverem 
hiperemiada. 

- 
6 

(66,7) 

3 

(33,3) 
- - 

9 

(100,0
) 

0,003  - 
28 

(66,7) 

14 

(33,3) 
- 

4 

(9,5) 

38 

(90,5
) 

<0,00

1 

DIII-7 - Todo indivíduo, na admissão 

hospitalar, deve ser avaliado quanto ao 
risco para desenvolver úlcera por 

pressão. 

- 
2 

(22,2) 
7 

(77,8) 
- - 

9 

(100,0

) 

0,134  - 
8 

(19,0) 
34 

(81,0) 
- 

3 
(7,1) 

39 

(92,9

) 

0,106 

DIII-8 - Amido de milho, cremes, 
curativos transparentes (tipo Tegaderm 

ou Opsite) e curativos de hidrocolóides 
(tipo Duoderm) não protegem contra 

os efeitos da fricção. 

1 

(11,1
) 

- 
8 

(88,9) 
- 

6 
(66,7) 

3 
(33,3) 

0,010  7 
(16,7) 

12 
(28,6) 

23 
(54,8) 

- 

23 

(54,8
) 

19 

(45,2
) 

0,004 

DIII-10 - Uma ingestão dietética 
adequada às necessidades de proteínas 

e calorias do paciente deve ser mantida 

durante a doença. 

- - 

9 

(100,0

) 

- - 

9 

(100,0

) 

1,000  - 
10 

(23,8) 

32 

(76,2) 
- 

3 

(7,1) 

39 

(92,9

) 
0,035 

DIII-11 - As pessoas que ficam 

restritas no leito devem ser 

reposicionadas a cada 3 horas. 

- 
5 

(55,6) 
4 

(44,4) 
- - 

9 

(100,0

) 
0,009  - 

23 
(54,8) 

19 
(45,2) 

- 

8 

(19,0

) 

34 

(81,0

) 
0,001 

DIII-12 - Uma escala com horários 

para mudança de decúbito deveria ser 

escrita para cada paciente e colocada à 
beira do leito 

- 
2 

(22,2) 

7 

(77,8) 
- - 

9 
(100,0

) 

0,134  - 
9 

(21,4) 

33 

(78,6) 
- 

4 

(9,5) 

38 
(90,5

) 

0,131 

DIII-13 - Protetores como luvas d’água 

aliviam a pressão nos calcâneos. 
- 

6 

(66,7) 

3 

(33,3) 
- 

1 

(11,1) 

8 

(88,9) 
0,016  - 

28 

(66,7) 

14 

(33,3) 
- 

23 

(54,8
) 

19 

(45,2
) 

0,264 

DIII-14 - Rodas d’água ou almofadas 

tipo argola auxiliam na prevenção de 
úlcera por pressão. 

- 
7 

(77,8) 

2 

(22,2) 
- 

1 

(11,1) 

8 

(88,9) 
0,004  - 

34 

(81,0) 
8 (19,0) - 

22 

(52,4
) 

20 

(47,6
) 

0,005 

DIII-15 - Na posição lateral, a pessoa 

deve ficar em ângulo de 30 graus com 
a cama. 

1 

(11,1
) 

2 

(22,2) 

6 

(66,7) 
- 

1 

(11,1) 

8 

(88,9) 
0,445  2 

(4,8) 

14 

(33,3) 

26 

(61,9) 
- 

4 

(9,5) 

38 

(90,5
) 

0,007 

DIII-16 - A cabeceira da cama deve ser 

mantida em um baixo grau de elevação 
(não maior que um ângulo de 30 graus) 

consistente com as condições clínicas e 

recomendações médicas. 

1 
(11,1

) 

3 

(33,3) 

5 

(55,6) 
- - 

9 
(100,0

) 

0,076  - 
21 

(50,0) 

21 

(50,0) 
- 

14 
(33,3

) 

28 
(66,7

) 

0,121 

DIII-17 - Uma pessoa que não pode se 

movimentar deve ser reposicionada, 
enquanto sentada na cadeira, a cada 2 

horas. 

- 
8 

(88,9) 
1 

(11,1) 
- 

3 
(33,3) 

6 
(66,7) 

0,016  - 
29 

(69,0) 
13 

(31,0) 
- 

21 

(50,0

) 

21 

(50,0

) 

0,075 

DIII-18 - As pessoas que podem 

aprender devem ser orientadas a mudar 
seu peso a cada 15 minutos enquanto 

sentadas na cadeira. 

- 
3 

(33,3) 
6 

(66,7) 

1 

(11,

1) 

- 
8 

(88,9) 
0,117  - 

24 
(57,1) 

18 
(42,9) 

- 

22 

(52,4

) 

20 

(47,6

) 

0,661 

DIII-19 - As pessoas que permanecem 
na cadeira devem usar uma almofada 

para proteção no assento. 

1 
(11,1

) 

1 

(11,1) 

7 

(77,8) 
- 

1 

(11,1) 

8 

(88,9) 
0,587 - 

9 
(21,4

) 

33 
(78,6

) 

- 
10 

(23,8

) 

32 
(76,2

) 

0,794 

DIII-21 - A pele deve permanecer 

limpa e seca. 
- 

4 

(44,4) 

5 

(55,6) 
- - 

9 

(100,0) 
0,023 - 

6 
(14,3

) 

36 
(85,7

) 

- 
2 

(4,8) 

40 
(95,2

) 

0,137 

continua  
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PÓS-TESTE Enfermeiros (n=18)   Técnicos de Enfermagem (n=84) 

Domínio III 
Controle Intervenção 

p-

valor* 
 Controle Intervenção 

p-

valor* 

Ações para prevenção de úlceras 

por pressão  
n (%) n (%)   n (%) n (%)  

  
NS E A NS E A     NS E A 

N

S 
E A   

DIII-22 - Medidas de prevenção não 

necessitam ser usadas para prevenir 

novas lesões quando o paciente já 
possui úlcera por pressão. 

- 
1 

(11,1) 

8 

(88,9) 
- - 

9 

(100,0) 
0,303 - 

7 
(16,7

) 

35 
(83,3

) 

- 
14 

(33,3

) 

28 
(66,7

) 

0,078 

DIII-23 - Lençol móvel ou forros 

devem ser utilizados para transferir ou 

movimentar pacientes. 

- 
1 

(11,1) 
8 

(88,9) 
- 

2 
(22,2) 

7 
(77,8) 

0,527 - 
1 

(2,4) 

41 

(97,6

) 

- 
2 

(4,8) 

40 

(95,2

) 

0,557 

DIII-24 - A mobilização e a 

transferência de pacientes totalmente 

dependentes devem ser feitas por duas 

ou mais pessoas. 

- - 

9 

(100,0
) 

- - 
9 

(100,0) 
1,000 - 

3 

(7,1) 

39 

(92,9
) 

- 
2 

(4,8) 

40 

(95,2
) 

0,645 

DIII-25 - Medidas de reabilitação 

devem ser instituídas, se o estado geral 
do paciente permitir. 

- 
2 

(22,2) 

7 

(77,8) 
- - 

9 

(100,0) 
0,134 - 

6 

(14,3
) 

36 

(85,7
) 

- 

11 

(26,2
) 

31 

(73,8
) 

0,175 

DIII-26 - Pacientes e familiares devem 

ser orientados quanto às causas e 

fatores de risco para o 
desenvolvimento de úlcera por 

pressão. 

- - 

9 

(100,0
) 

- - 
9 

(100,0) 
1,000 - 

2 

(4,8) 

40 

(95,2
) 

- 
4 

(9,5) 

38 

(90,5
) 

0,397 

DIII-28 - Toda pessoa avaliada como 
em risco para desenvolver úlcera por 

pressão deveria ser colocada em 

colchão redutor de pressão (Ex: 
colchão d’água). 

- 
2 

(22,2) 
7 

(77,8) 
1 

(11,1) 
- 

8 
(88,9) 

0,216 - 

11 

(26,2

) 

31 

(73,8

) 

- 

12 

(28,6

) 

30 

(71,4

) 

0,807 

DIII-32 - Uma bolha no calcâneo não 

deve ser motivo de preocupação. 

1 

(11,1
) 

2 

(22,2) 

6 

(66,7) 
- - 

9 

(100,0) 
0,165 - 

11 

(26,2
) 

31 

(73,8
) 

- 

7 

(16,7
) 

35 

(83,3
) 

0,287 

DIII-33 - Uma maneira de diminuir a 
pressão nos calcâneos é elevá-los para 

fora do leito. 

1 
(11,1

) 

4 

(44,4) 

4 

(44,4) 
- - 

9 

(100,0) 
0,031 

2 
(4,8

) 

17 
(40,5

) 

23 
(54,8

) 

- 
3 

(7,1) 

39 
(92,9

) 

<0,00

1 

DIII-34 - Todo o cuidado administrado 

para prevenir ou tratar úlceras por 
pressão não precisa ser documentado. 

- - 

9 

(100,0
) 

- - 
9 

(100,0) 
1,000 - 

6 

(14,3
) 

36 

(85,7
) 

- 

8 

(19,0
) 

34 

(81,0
) 

0,558 

DIII-38 - Para as pessoas que têm 
incontinência, a limpeza da pele deve 

ocorrer no momento que se sujar e nos 

intervalos de rotina. 

- 
3 

(33,3) 

6 

(66,7) 
- - 

9 

(100,0) 
0,058 - 

7 

(16,7
) 

35 

(83,3
) 

- 

5 

(11,9
) 

37 

(88,1
) 

0,533 

DIII-39 - Programas educacionais 

podem reduzir a incidência de úlcera 

por pressão. 

- - 

9 

(100,0

) 

- - 
9 

(100,0) 
1,000 - 

2 
(4,8) 

40 

(95,2

) 

- 

9 

(21,4

) 

33 

(78,6

) 
0,024 

DIII-40 - Pacientes hospitalizados 

precisam ser avaliados quanto ao risco 

para úlcera por pressão uma única vez. 

- - 

9 

(100,0

) 

- - 
9 

(100,0) 
1,000 

1 

(2,4

) 

10 

(23,8

) 

31 

(73,8

) 

- 

17 

(40,5

) 

25 

(59,5

) 

0,177 

DIII-42 - Para minimizar a exposição 

da pele a humidade na incontinência, 
traçados de cama devem ser utilizados 

para absorver umidade. 

- 
6 

(66,7) 
3 

(33,3) 
- 

1 
(11,1) 

8 
(88,9) 

0,016 - 

29 

(69,0

) 

13 

(31,0

) 

- 

25 

(59,5

) 

17 

(40,5

) 

0,362 

DIII-43 - Fibrina é tecido necrosado 

amarelo ou cremoso em um leito de 

ferida. 

1 

(11,1

) 

8 
(88,9) 

- - 
6 

(66,7) 
3 

(33,3) 
0,117 

3 

(7,1

) 

29 

(69,0

) 

10 

(23,8

) 

- 

30 

(71,4

) 

12 

(28,6

) 

0,202 

DIII-44 - Tunificação é a destruição 

que ocorre sob a pele. 

3 

(33,3
) 

4 

(44,4) 

2 

(22,2) 
- 

5 

(55,6) 

4 

(44,4) 
0,151 

4 

(9,5
) 

23 

(54,8
) 

15 

(35,7
) 

- 

28 

(66,7
) 

14 

(33,3
) 

0,104 

DIII-45 - Uma superfície de 

redistribuição da pressão reduz a 
pressão de interface com o tecido 

abaixo da pressão de fechamento 

capilar. 

- 
2 

(22,2) 

7 

(77,8) 
- - 

9 

(100,0) 
0,134 

1 
(2,4

) 

26 
(61,9

) 

15 
(35,7

) 

- 
21 

(50,0

) 

21 
(50,0

) 

0,282 

Fonte: Dados da Autora. Niterói, 2017. 

Notas: NS=Não sabe; A=Acerto; E=Erro; *Teste qui-quadrado. 
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Na questão DIII- 05 o GC apresentou resultado insatisfatório (33,3%) e o GI teve desempenho 

satisfatório, com 100% de acertos. Com relação à questão DIII- 08, o GC apresentou resultado 

satisfatório (88,9%) e informou não saber 11,1%. O GI apresentou 100% de acertos nesse item. No GC 

o percentual de acertos nas questões DIII- 11, 13, 17, 33 e 42 foram considerados como insatisfatório   e 

no GI, as mesmas questões apontaram para um conhecimento satisfatório. 

Em relação ao nível de saberes dos técnicos de Enfermagem, houve diferença significativa nas 

questões: DIII- 04(p valor 0,002), DIII-05(p valor< 0,001), DIII-08(p valor 0,004), DIII- 10 (p valor 

0,035), DIII-11 (p valor0,001), DIII-14(p valor 0,005), DIII-15(p valor 0,007), DIII-33(p valor < 0,001) 

e DIII-39 (p valor 0,024). A questão DIII-04 obteve no GC desempenho insatisfatório (31,0%) e o GI 

(64,3%) considerado mediano. Em relação à questão DIII-05, o escore do GC foi insatisfatório e o do 

GI (90,05%) satisfatório. No item DIII-08, os saberes do GC foram avaliados como mediano (54,8%) e 

do GI (45,2%) foi considerado insatisfatório. O item DIII- 15 apresentou desempenho mediano no GC 

(61,9%) e satisfatório (90,5%) no GI. Na questão DIII-33 o nível de conhecimento apontado no GC foi 

mediano (54,8%) e o GI satisfatório (92,9%). 

 A análise dos erros apresentados nas respostas das questões no pós teste mostrou que no 

extrato dos enfermeiros o GC foi o que apresentou as maiores médias de erros em questões 

referentes ao Domínio III (M=0,89). No extrato dos técnicos de enfermagem a média de erros 

foi significativa no Domínio I (M=0,83) pelo GI (Quadro 6).  

 

Quadro 06 - Média de erros evidenciados no pós-teste nos grupos controle e intervenção de 

enfermeiros e técnicos de enfermagem. Niterói, 2017. 

Enfermeiros n=18 Técnicos de Enfermagem n=84 

GC n=9 GI n=9 GC n=42 GI n=42 

Questão Média Questão Média Questão Média Questão Média 

DIII.17 0,89 DIII.08 0,67 DIII.14 0,81 DI.6 0,83 

DIII.47 0,89 DIII.43 0,67       
Fonte: Dados da Autora. Niterói, 2017. 

Notas: GC – Grupo Controle; GI – Grupo Intervenção. 

 

 A análise comparativa das questões que apresentaram média de erros estatisticamente 

significativa nas respostas do pré-teste e do pós teste nos grupos controle e intervenção dos dois 

extratos, apontou que apesar do valor da média de erros na questão DIII.43 apresentado no GI 

dos enfermeiros no pré-teste ter diminuído em relação à média do pós teste, não houve melhora 

significativa. Quanto aos técnicos de enfermagem, verificou-se um aumento na média de erros 

na questão DIII.14 no pós teste no GC e no GI, a questão DI.6 manteve média elevada de erros 

apesar apresentar diminuição no valor da média no pós teste em comparação com o pré-teste.  
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4.3 O IMPACTO DA AÇÃO EDUCATIVA NO NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS 

ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM SOBRE ÚLCERAS POR PRESSÃO – 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS GRUPOS CONTROLE E INTERVENÇÃO 

 

 A análise do impacto da ação educativa para mudança do nível de conhecimento sobre 

úlceras/lesões por pressão da equipe de Enfermagem e testagem da hipótese levantada para este 

estudo, foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa foram analisados os percentuais médios 

de acertos nas questões que apresentaram variação positiva, negativa e que não apresentaram 

variação nas respostas do pré e pós teste nas três dimensões segundo a categoria profissional 

nos dois grupos (tabelas 09, 10 e 11). Posteriormente, procedeu-se a análise de covariância das 

diferenças entre os escores do pré e pós teste utilizando as covariáveis: sexo, idade, tempo e 

setor de trabalho para avaliar se há associação significativa entre as covariáveis e o resultado 

na avaliação do nível de conhecimento dentro e entre os grupos (controle e intervenção), por 

extrato (enfermeiro e técnicos de enfermagem), por domínio e no geral (tabela 12). 

 Na segunda etapa, os resultados apresentados referem-se: (1º) ao desempenho (com base 

na média de acertos) dos profissionais em cada grupo (controle e intervenção) por domínio e 

no geral (tabela 13); (2º) classificação do nível de conhecimento de enfermeiros e técnicos de 

enfermagem dos grupos controle e intervenção nas etapas pré e pós teste, por domínio e no 

geral; e, (3º) descrição do tamanho dos efeitos observados nos grupos controle e intervenção de 

cada extrato profissional com base na diferença no número de acertos entre o pós e pré teste em 

cada domínio. 

 

Tabela 8 – Distribuição de questões com variação positiva de acertos nas respostas do pré-

teste e do pós-teste nas dimensões I, II e III, segundo a categoria profissional. 

Niterói, 2017. 

  Enfermeiros (n=18) Técnicos de Enfermagem (n=84) 

Questões 
Controle 

(n=9) 
Intervenção (n=9) Controle (n=42) Intervenção (n=42) 

  variação no % médio de acertos 

Domínio I     
DI-9 - Úlceras por 

pressão no estágio IV 

apresentam uma perda de 

pele total com intensa 

destruição e necrose 

tissular ou danos aos 

músculos, ossos ou 

estruturas de suporte. 

- - 31 - 

continua  
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conclusão 

  Enfermeiros (n=18) Técnicos de Enfermagem (n=84) 

Questões 
Controle 

(n=9) 
Intervenção (n=9) Controle (n=42) Intervenção (n=42) 

  variação no % médio de acertos 

Domínio II     

DII-27 - As 

proeminências ósseas 

podem ficar em contato 

direto uma com a outra. 

55,6 - 31 - 

Domínio III     

DIII-5 - É importante 

massagear as 

proeminências ósseas se 

estiverem hiperemiada. 

- 66,7 - - 

DIII-11 - As pessoas que 

ficam restritas no leito 

devem ser reposicionadas 

a cada 3 horas. 

- 66,7 - 53,4 

DIII-14 - Rodas d’água 

ou almofadas tipo argola 

auxiliam na prevenção de 

úlcera por pressão. 

- 66,7 - - 

Fonte: Dados da Autora. Niterói, 2017.  

  

  

Na tabela 08 podemos observar que houve variação positiva de acertos, entre os grupos 

pré e pós teste. No extrato enfermeiros GC houve variação positiva na questão: DII-27 

(55,6%)que trata do contato entre as proeminências ósseas. No mesmo extrato, no GI, houve 

melhora nos saberes nas questões: DIII-5(66,7%), que se refere a massagear proeminências 

ósseas; DIII-11(66,7%), que se refere a reposicionamento no leito e DIII-14(66,7%) que faz 

referência ao uso de almofadas tipo argola. No extrato técnicos de enfermagem, as questões que 

variaram positivamente no GC foram as DI-9(31%) que trata da classificação das lesões em 

estágio 4 e DII-27(31%) que se refere ao contato com proeminências ósseas e no GI a questão 

DIII-11(53,4%) que trata do intervalo para reposicionamento no leito. 
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Tabela 9 – Distribuição de questões com variação negativa de acertos nas respostas do pré-

teste e do pós-teste nas dimensões I e II, segundo a categoria profissional. Niterói, 

2017. 

 

  Enfermeiros (n=18) Técnicos de Enfermagem (n=84) 

Questões Controle (n=9) Intervenção (n=9) Controle (n=42) Intervenção (n=42) 

  variação no % médio de acertos 
 

    
Domínio I     
DI -1 - O estágio I da úlcera por 

pressão é definido como um 

eritema que não embranquece. 

-55,6 - - - 

DI -6 -Uma úlcera por pressão 

em estágio III é uma perda 

parcial de pele envolvendo a 

epiderme. 

-33,3 - -4,8 - 

DI -20 - Úlceras por pressão no 

estágio II apresentam uma 

perda da pele na sua espessura 

total. 

-22,2 - -23,8 - 

DI- 37 - As úlceras por pressão 

em estágio II podem ser 

extremamente dolorosas pela 

exposição de terminações 

nervosas. 

-22,2 - -7,1 - 

 
    

Domínio II     

DII-2 - São fatores de risco para 

o desenvolvimento da úlcera 

por pressão: mobilidade; 

incontinência; nutrição 

adequada e alteração do nível 

de consciência. 

-11,1 - - - 

DII-27 - As proeminências 

ósseas podem ficar em contato 

direto uma com a outra. 

- -11,1 - - 

DII-30 - As úlceras por pressão 

são feridas estéreis. 
-11,1 - - - 

DII-41 - um ambiente de baixa 

umidade pode predispor uma 

pessoa a úlcera por pressão 

-11,1 - -11,9 - 

Fonte: Dados da Autora. Niterói, 2017. 

 

 Na tabela 09, estão apontadas as questões com variação negativa de acertos. Observa-

se  que  prevaleceram as variações negativas nos GC de ambos os extratos de enfermeiros e de 

técnicos de enfermagem. No extrato enfermeiros- GC as maiores variações foram as questões: 

DI-1(-55,6%) que trata do estágio 1 das lesões por pressão; DIII-5( -55,6%) que cita massagem 

em proeminências ósseas; DIII-14(-55,6) que cita uso de rodas d´´agua; DIII-17(-88,9%) que 

refere-se ao reposicionamento em cadeira e DIII-33(-44,4%) que trata da elevação dos 

calcâneos, para reduzir a pressão neste local. No GI dos enfermeiros houve apenas uma questão 
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com variação negativa, a DII-27(11,1%). 

No extrato técnicos de enfermagem, no GC as maiores variações negativas ficaram com 

as questões:DI-20(-23,8%) que trata do estágio 2 das lesões por pressão; DIII-4 (-81,0%) que 

cita o ressecamento da pele; DIII-5 (-33,3%) que refere-se a massagem em proeminências 

ósseas e DIII-17 (-31,0%) que fala sobre reposicionamento em cadeira.  

 

Tabela 10 – Distribuição de questões com variação negativa de acertos nas respostas do pré-

teste e do pós-teste nas dimensões III, segundo a categoria profissional. Niterói, 

2017. 

Questões 

Enfermeiros  

(n=18) 

Técnicos de Enfermagem 

(n=84) 

Controle 

(n=9) 

Intervenção 

(n=9) 

Controle 

(n=42) 

Intervenção 

(n=42) 

    

variação no % médio de acertos 

Domínio III     

DIII-3 - Todos os indivíduos de risco para 

úlcera por pressão devem ter uma inspeção 

sistemática da pele pelo menos uma vez por 

semana. 

-22,2 - -4,8 - 

DIII-4 - Água quente e sabonete podem 

ressecar a pele e aumentar o risco para úlcera de 

pressão. 

- - -81,0 - 

DIII-5 - É importante massagear as 

proeminências ósseas se estiverem 

hiperemiada. 

-55,6 - -33,3 - 

DIII-7 - Todo indivíduo, na admissão 

hospitalar, deve ser avaliado quanto ao risco 

para desenvolver úlcera por pressão. 

-11,1 - - - 

DIII-11 - As pessoas que ficam restritas no leito 

devem ser reposicionadas a cada 3 horas. 
-33,3 - -7,1 - 

DIII-12 - Uma escala com horários para 

mudança de decúbito deveria ser escrita para 

cada paciente e colocada à beira do leito 

-22,2 - - - 

DIII-13 - Protetores como luvas d’água aliviam 

a pressão nos calcâneos. 
-33,3 - -9,5 - 

DIII-14 - Rodas d’água ou almofadas tipo 

argola auxiliam na prevenção de úlcera por 

pressão. 

-55,6 - -14,3 - 

DIII-16 - A cabeceira da cama deve ser mantida 

em um baixo grau de elevação (não maior que 

um ângulo de 30 graus) consistente com as 

condições clínicas e recomendações médicas. 

-33,3 - - - 

DIII-17 - Uma pessoa que não pode se 

movimentar deve ser reposicionada, enquanto 

sentada na cadeira, a cada 2 horas. 

-88,9 - -31,0 - 

DIII-18 - As pessoas que podem aprender 

devem ser orientadas a mudar seu peso a cada 

15 minutos enquanto sentadas na cadeira. 

-11,1 - -21,4 - 

DIII-23 - Lençol móvel ou forros devem ser 

utilizados para transferir ou movimentar 

pacientes. 

-11,1 -  - 

continua  
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conclusão 

Questões 

Enfermeiros  

(n=18) 

Técnicos de Enfermagem 

(n=84) 

Controle 

(n=9) 

Intervenção 

(n=9) 

Controle 

(n=42) 

Intervenção 

(n=42) 

    

variação no % médio de acertos 

DIII-33 - Uma maneira de diminuir a pressão 

nos calcâneos é elevá-los para fora do leito. 
-44,4 - -11,9 - 

DIII-38 - Para as pessoas que têm 

incontinência, a limpeza da pele deve ocorrer 

no momento que se sujar e nos intervalos de 

rotina. 

-22,2 - - - 

DIII-40 - Pacientes hospitalizados precisam ser 

avaliados quanto ao risco para úlcera por 

pressão uma única vez 

- - -2,4 - 

DIII-42 - Para minimizar a exposição da pele a 

humidade na incontinência, traçados de cama 

devem ser utilizados para absorver humidade 

-22,2 - -7,1 - 

DIII-43 - Fibrina é tecido necrosado amarelo 

ou cremoso em um leito de ferida 
-33,3 - -7,1 - 

DIII-44 - Tunificação é a destruição que 

ocorre sob a pele 
-22,2 - - - 

Fonte: Dados da Autora. Niterói, 2017. 

 

 Na tabela 11, que apresenta a distribuição das questões sem variação de acertos, no pré 

e no pós-teste, por grupos e categoria profissional, observa-se no extrato enfermeiros que os 

índices mais elevados foram no GC as questões DII-35(77,8%), DII-22(88,9%), e DII-

28(77,8%). Quanto ao GI, as questões que não variaram entre o pré e o pós-teste, com os 

maiores índices foram DI-1, DI-9, DII-29, DII-35, DII-36, DII-47, todas com escore 100% e 

DIII-22 (88,9%). 

 

Tabela 11 – Distribuição de questões sem variação de acertos nas respostas do pré-teste e do 

pós-teste nas dimensões I e II, segundo a categoria profissional. Niterói, 2017. 

 

Questões 

Enfermeiros  

(n=18) 

Técnicos de Enfermagem 

(n=84) 

Controle  

(n=9) 

Intervenção  

(n=9) 

Controle  

n=42) 

Intervenção  

(n=42) 

  % médio de acertos 

Domínio I     

DI -1 - O estágio I da úlcera por pressão é 

definido como um eritema que não 

embranquece. 

- 100,0 - - 

DI-9 - Úlceras por pressão no estágio IV 

apresentam uma perda de pele total com 

intensa destruição e necrose tissular ou danos 

aos músculos, ossos ou estruturas de suporte. 

- 100,0 - - 

continua  
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conclusão 

 Enfermeiros  

(n=18) 

Técnicos de Enfermagem 

(n=84) 

Questões 
Controle 

(n=9) 

Intervenção 

 (n=9) 

Controle 

 (n=42) 

Intervenção 

(n=42) 

  % médio de acertos 

Domínio II     

DII-29 - A pele exposta à umidade danifica-se 

mais facilmente. 
- 100,0 - - 

DII-31 - Uma cicatriz de úlcera por pressão 

poderá lesar mais rapidamente que a pele 

íntegra. 

- - 76,2 - 

DII-35 - Cisalhamento é a força que ocorre 

quando a pele adere a uma superfície e o corpo 

desliza em sentido contrário. 

77,8 100,0 59,5 - 

DII-36 - A fricção pode ocorrer ao 

movimentar a pessoa na cama. - 100,0 - - 

DII-47 - A pele é o maior órgão do corpo - 100,0 - - 

Fonte: Dados da Autora. Niterói, 2017. 

 

Tabela 12 – Distribuição de questões sem variação de acertos nas respostas do pré-teste e do 

pós-teste nas dimensões III, segundo a categoria profissional. Niterói, 2017. 

 

Questões 

Enfermeiros  

(n=18) 

Técnicos de Enfermagem 

(n=84) 

Controle 

(n=9) 

Intervenção 

 (n=9) 

Controle 

 (n=42) 

Intervenção 

(n=42) 

  % médio de acertos 

Domínio III     

DIII-4 - Água quente e sabonete podem 

ressecar a pele e aumentar o risco para úlcera 

de pressão. 

55,6 - - - 

DIII-7 - Todo indivíduo, na admissão 

hospitalar, deve ser avaliado quanto ao risco 

para desenvolver úlcera por pressão. 

- 100,0 - - 

DIII-10 - Uma ingestão dietética adequada às 

necessidades de proteínas e calorias do 

paciente deve ser mantida durante a doença. 

- 100,0 - - 

DIII-12 - Uma escala com horários para 

mudança de decúbito deveria ser escrita para 

cada paciente e colocada à beira do leito 

- 100,0 - - 

DIII-15 - Na posição lateral, a pessoa deve 

ficar em ângulo de 30 graus com a cama. 
66,7 - - - 

DIII-19 - As pessoas que permanecem na 

cadeira devem usar uma almofada para 

proteção no assento. 

- 88,9 - - 

DIII-21 - A pele deve permanecer limpa e 

seca. 
- 100,0 - - 

DIII-22 - Medidas de prevenção não 

necessitam ser usadas para prevenir novas 

lesões quando o paciente já possui úlcera por 

pressão. 

88,9 100,0 - - 

continua  
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conclusão 

Questões 

Enfermeiros  

(n=18) 

Técnicos de Enfermagem 

(n=84) 

Controle 

(n=9) 

Intervenção 

 (n=9) 

Controle 

 (n=42) 

Intervenção 

(n=42) 

  % médio de acertos 

Domínio III     

DIII-24 - A mobilização e a transferência de 

pacientes totalmente dependentes devem ser 

feitas por duas ou mais pessoas. 

- 100,0 - - 

DIII-25 - Medidas de reabilitação devem ser 

instituídas, se o estado geral do paciente 

permitir. 

- 100,0 - - 

DIII-26 - Pacientes e familiares devem ser 

orientados quanto às causas e fatores de risco 

para o desenvolvimento de úlcera por pressão. 

- 100,0 - - 

DIII-28 - Toda pessoa avaliada como em risco 

para desenvolver úlcera por pressão deveria 

ser colocada em colchão redutor de pressão 

(Ex: colchão d’água). 

77,8 - - - 

DIII-32 - Uma bolha no calcâneo não deve ser 

motivo de preocupação. 
66,7 - 73,8 - 

DIII-33 - Uma maneira de diminuir a pressão 

nos calcâneos é elevá-los para fora do leito. 
- 100,0 - - 

DIII-34 - Todo o cuidado administrado para 

prevenir ou tratar úlceras por pressão não 

precisa ser documentado. 

- 100,0 - - 

DIII-44 - Tunificação é a destruição que 

ocorre sob a pele 
- - 35,7 - 

DIII-45 - Uma superfície de redistribuição da 

pressão reduz a pressão de interface com o 

tecido abaixo da pressão de fechamento 

capilar 

- - 35,7 - 

Fonte: Dados da Autora. Niterói, 2017. 

 

 No extrato técnicos, as questões que apresentaram os maiores índices foram no GC as 

DII-31(76,2%), DIII-22(88,9%), DIII-28(77,8%), DIII, 07,10,12,19,21,22,24 e 25, todas com 

índice de 100%. Nesta mesma categoria, no GI os maior índice foi para a questão D III-

32(73,8%). Não houve ocorrência nos Domínios I e II neste grupo. 
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Tabela 13 – Diferença dos escores do pré e pós teste, segundo os grupos e categoria 

profissional, por domínio e no geral. Niterói, 2017. 

 

  

Enfermeiros  

(n=18) 
  

Técnicos de Enfermagem 

(n=84) 

 Controle Intervenção  Controle Intervenção 

  F* p-valor** F p-valor   F p-valor F p-valor 

 
         

Domínio I          

Diferença no % de acertos entre o pré-

teste e o pós-teste 
1,03 0,368 - -  - - 0,10 0,749 

Sexo 2,89 0,164 0,48 0,521  - - 0,76 0,390 

Idade 0,13 0,741 0,48 0,521  0,61 0,439 0,18 0,674 

Tempo de trabalho 2,66 0,178 1,10 0,343  0,23 0,633 0,06 0,809 

Setor de trabalho 0,03 0,881 1,40 0,291  1,31 0,261 0,00 0,961 
          

Domínio II          

Diferença no % de acertos entre o pré-

teste e o pós-teste 
1,99 0,231 - -  - - 0,14 0,708 

Sexo 0,01 0,938 - -  - - 0,72 0,402 

Idade 1,56 0,279 0,24 0,647  1,31 0,261 0,89 0,353 

Tempo de trabalho 13,83 0,020 2,72 0,160  0,00 0,981 1,09 0,303 

Setor de trabalho 3,78 0,124 0,47 0,523  1,32 0,259 0,05 0,830 
          

Domínio III          

Diferença no % de acertos entre o pré-

teste e o pós-teste 
0,87 0,403 - -  - - 3,30 0,079 

Sexo 0,18 0,696 - -  - - 0,01 0,942 

Idade 2,72 0,175 1,04 0,356  0,49 0,490 0,04 0,843 

Tempo de trabalho 2,85 0,167 3,23 0,132  0,00 0,986 0,01 0,926 

Setor de trabalho 0,57 0,494 1,14 0,334  0,32 0,574 0,00 0,999 
          

Geral          

Diferença no % de acertos entre o pré-

teste e o pós-teste 
0,41 0,556 - -  - - 1,28 0,266 

Sexo 0,55 0,498 - -  - - 0,18 0,673 

Idade 1,69 0,263 0,00 0,971  0,47 0,499 0,07 0,793 

Tempo de trabalho 1,14 0,346 5,21 0,071  0,02 0,902 0,13 0,719 

Setor de trabalho 0,78 0,427 2,05 0,211  0,08 0,781 0,00 0,951 

                    

Fonte: Dados da Autora. Niterói, 

2017.            

   

Notas: *Teste de efeitos entre assuntos – Modelo Linear. ** Wilcoxon Signed Ranks Test  
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Tabela 14 – Distribuição da média de acertos dos grupos controle e intervenção de acordo com 

as categorias profissionais, por domínio e no geral. Niterói, 2017. 

 

    DI DII DIII Geral 

Variáveis  

Pré-

teste 

Pós-

teste 

Pré-

teste 

Pós-

teste 

Pré-

teste 

Pós-

teste 

Pré-

teste 

Pós-

teste 

  n % médio de acertos 

          
Categoria/Grupo          

Enfermeiro 

1

8 72,2 72,2 77,8 90,0 70,8 76,6 72,5 79,0 

Controle 9 80,0 55,5 71,1 84,4 75,3 64,2 74,9 67,6 

Intervenção 9 64,4 88,8 84,4 95,5 66,3 88,8 69,9 90,3 

          
Técnico de 

Enfermagem 

8

4 49,8 55,7 61,1 73,6 56,5 66,0 56,7 66,5 

Controle 

4

2 50,9 54,7 59,0 69,7 57,8 61,6 57,3 62,6 

Intervenção 

4

2 48,5 56,6 63,0 77,3 55,0 70,4 56,0 70,4 

                    

Fonte: Dados da Autora. Niterói, 

2017.            

   

 

Na tabela 14, que apresenta a média de acertos por grupos e categoria profissional, 

observa-se que no extrato enfermeiros, o domínio com maior escore no pré-teste foi o GC no 

Domínio I com 80% de média de acertos e na mesma categoria, no GI o maior escore foi no 

Domínio II, com 84,4%. No pós-teste os maiores índices foram nos Domínios II, com 84,4% 

para o GC e 95,5% para o GI. 

No extrato técnicos de enfermagem, as maiores médias de acerto no pré-teste foram, no GC o 

Domínio II com 59% e no GI o Domínio II com 63% de média. No pós-teste, para esta categoria, 

as maiores médias de acerto foram no GC no Domínio II com 69,7% e no GI com 77,3%.  

No geral a média de acertos para os enfermeiros foi para o GC de 74,9% no pré-teste e 

67,6% no pós-teste. Para o GI foi de 69,9% no pré-teste passando a 90,3% no pós-teste. Na 

categoria técnicos de enfermagem, a média geral foi para o GC de 57,3% no pré-teste e 62,6% 

no pós-teste. Para o GI foi de 56,0% no pré-teste e passou para 70,4% no pós-teste 
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Tabela 15 – Descrição do tamanho dos efeitos observados nos grupos controle e intervenção 

de cada extrato profissional com base na diferença no número de acertos entre o 

pós e pré teste em cada domínio. Niterói, 2017. 

 

    DI   DII   DIII     Geral   

Categoria/Grupo n 

acertos 

Pós - 

acertos 

Pré 

p-

valor

* 

Efeito

** 

acertos 

Pós - 

acertos 

Pré 

p-

valor

* 

Efeito

** 

acertos 

Pós - 

acertos 

Pré 

p-

valor

* 

Efeito

** 

acertos 

Pós - 

acertos 

Pré 

p-

valor

* 

Efeito

** 

                           

Enfermeiro              

Controle 9 -2,124 0,034 0,708 -2,203 0,028 0,734 -2,201 0,028 0,734 -1,844 0,065 0,615 

Intervenção 9 -2,414 0,016 0,805 -1,983 0,047 0,661 -2,680 0,007 0,893 -2,670 0,008 0,890 

          
  

   
Técnico de 

Enfermagem              

Controle 42 -1 0,344 0,146 -2,937 0,003 0,453 -1,916 0,055 0,296 -2,559 0,010 0,395 

Intervenção 42 -3,354 0,001 0,518 -5,011 0,000 0,773 -5,672 0,000 0,875 -5,654 0,000 0,872 

                            

*p-valor ˂0,05 ** Tamanho do Efeito ≥0,8 

 

 Na categoria enfermeiros, o tamanho do efeito foi perfeito em todas as dimensões. Há 

diferença significativa no grupo intervenção dos enfermeiros, nos três domínios e no geral. Na 

categoria técnicos de enfermagem, houve diferença significativa no grupo intervenção p-

valor<0,05, porém o tamanho do efeito somente foi visualizado no geral. 

 O cálculo do tamanho do efeito é um complemento importante ao teste de significância, 

para responder à questão de pesquisa. Nesta perspectiva, a partir do resultado do teste de efeito, 

pode-se afirmar que, no grupo intervenção dos enfermeiros, após a intervenção educativa, 

houve melhora significativa no nível de conhecimento deste grupo, em todos os domínios, 

quando comparado ao grupo controle e no geral. 

  No que tange a categoria dos técnicos de enfermagem, o resultado do cálculo do 

tamanho do efeito da intervenção educativa no grupo intervenção, foi significativa no geral e 

no domínio 3, ao ser comparado com o grupo controle. 
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5 DISCUSSÃO  

 

Caracterização do perfil demográfico e profissional dos participantes do estudo 

 

Quanto a variável sexo, no presente estudo, verificou-se a predominância do sexo 

feminino, o que corrobora com uma pesquisa realizada nos dezoito maiores hospitais públicos 

do Rio de Janeiro, que teve por objetivo analisar características sócio demográficas e de 

trabalho de enfermeiros. Realizou-se estudo epidemiológico, seccional, envolvendo 3.229 

enfermeiros. Observou-se predominância feminina (87,3%) e idade média de 39,9±10 anos.83 

Este resultado relacionado à variável sexo, é semelhante ao encontrado em nosso estudo. Porém 

com relação a variável idade, houve diferença em relação ao presente estudo, onde a média foi 

de 20-29 anos, o que denota uma equipe jovem e consequentemente com pouca experiência 

profissional. É um dado importante a ser considerado, quando avaliamos que a gerência do 

cuidado é da responsabilidade do enfermeiro. 

 Com relação ao tempo de serviço na instituição, os enfermeiros tanto do grupo 

intervenção, quanto do grupo controle possuem menos de 1 ano de serviço na instituição. Na 

categoria técnicos de enfermagem, também ficou evidenciado nos dois grupos que os 

profissionais possuem em sua maioria menos de 1 ano de serviço na instituição. Este resultado 

aponta um fator dificultador para gestão do capital humano nas organizações e para 

implementação de ações de cuidado sistematizadas, seguras e de qualidade, que é a alta 

rotatividade de funcionários da equipe de Enfermagem do HMCT84-86.  

Apesar do tema rotatividade ou turnover na enfermagem tratar-se de um problema 

global enfrentado por gestores nas instituições de saúde, não existe consenso sobre a taxa de 

rotatividade ideal, considerando os custos relacionados ao desligamento e reposição dos 

profissionais, fato este que gera prejuízos na execução das ações de cuidado85;86.  

Neste aspecto, para minimizar o impacto gerado por taxas elevadas de rotatividade da 

equipe de enfermagem para qualidade dos cuidados prestados, estudos realizados por Ruiz et 

al85 e por Nomura & Gaindzinski86 apontam para necessidade das instituições de saúde 

apresentarem um plano de metas que contemplem uma política de gestão do capital humano, 

que englobe entre outras, estratégias para capacitação e avaliação de desempenho da equipe que 

forneçam aos gestores subsídios para tomada de decisão quanto ao planejamento e 

implementação de ações voltadas à manutenção de profissionais com desempenho satisfatório 

e substituição daqueles cujo desempenho seja considerado abaixo dos padrões estabelecidos 
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para instituição.  

Os resultados do estudo realizado por Mendonça6 na mesma instituição cenário desta 

pesquisa, mostram que a alta rotatividade da Enfermagem está associada a falta de estabilidade 

para essa categoria profissional, à medida que o vínculo empregatício de 90% deles com a 

instituição se dá através de contratados por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), em razão 

da inexistência de concurso público para preenchimento de cargos da FMS desde o ano de 1990.  

Este fato, aliado aos baixos salários são apontados pelos gestores e profissionais, como 

as principais causas para rotatividade elevada de pessoal dificultado a gestão dos recursos 

humanos de Enfermagem e a implementação de ações sistematizadas de cuidado na 

instituição84. As frequentes trocas de direção da Unidade e consequentemente de Chefias é outro 

problema para que normas e rotinas sejam adotadas6. 

Com relação aos setores de trabalho, verificou-se maior participação de profissionais da 

categoria enfermeiro pertencentes ao grupo controle das enfermarias 1, 2 e sala vermelha e no 

grupo intervenção, enfermaria 1 e 2. Quanto aos técnicos de enfermagem, no grupo controle foi 

a enfermaria 2 e no grupo intervenção a enfermaria 3. Tal fato, pode se justificar, devido a estes 

setores concentrarem pacientes de maior permanência, com maior risco para desenvolver lesões 

por pressão. Estes setores prestam assistência de média complexidade em clínica médica, com 

pacientes internados com média de idade de 70 anos, com prevalência do sexo masculino.  

De acordo com dados do NIR (Núcleo Interno de Regulação), o diagnóstico de 

internação mais frequente são as doenças cardiovasculares, seguido pelas lesões cutâneo 

mucosas e lesões neurológicas. Estes diagnósticos estão relacionados à faixa etária destes 

pacientes, que predispõe ao aparecimento de doenças como hipertensão arterial e diabetes 

mellitus. Estes pacientes costumam ter internações mais prolongadas, devido a espera para 

realização de exames complementares, muitos feitos na rede e possuem espera para marcação. 

Estes fatores podem explicar o maior interesse dos profissionais destes setores pelo tema. 

Quanto ao regime de trabalho, a maioria dos profissionais cumpre escala de 24/120h, 

sendo apenas 02 enfermeiros do grupo intervenção diaristas. Este regime de trabalho, leva cada 

equipe a ter contato apenas semanalmente com os pacientes, o que pode comprometer a 

observação e tomada de decisões, especialmente no que diz respeito a prevenção das lesões por 

pressão. 

Em estudo realizado em outra instituição, observou-se uma inversão de valores no 

extrato enfermeiros, entre os grupos controle e intervenção, tendo a maioria do grupo controle 

respondido sim, contra o grupo intervenção que informou não trabalhar. Em relação ao tipo de 
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instituição, a maioria dos participantes atua na área da atenção hospitalar.  

Saberes dos profissionais de Enfermagem sobre prevenção de lesões por pressão – 

avaliação do nível de conhecimento nos grupos experimento e controle. 

 

A avaliação do nível de conhecimento, realizada nos grupos controle e intervenção, em 

relação às categorias profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem, se deu com a partir 

da análise das respostas, com base nos 03 domínios do questionário de Pieper & Mott. 

 No que se refere ao conhecimento relativo à capacidade do profissional em classificar 

as lesões por pressão, abordada no Domínio I, no pré-teste, observou-se que nas questões 

relativas às características da lesão em estágios 3 e 2, no grupo controle, os enfermeiros 

apresentaram desempenho satisfatório em contraste com o grupo intervenção que teve resultado 

considerado insatisfatório, sendo resultado semelhante para a categoria de técnico de 

enfermagem. Em 2010, um estudo observou em aplicação única do mesmo teste, um índice de 

acertos para enfermeiros de 50% e 30% para os técnicos de enfermagem relativo ao estágio III 

que trata da perda parcial de pele, envolvendo a epiderme83. Na presente pesquisa, ao ampliar 

para pré e pós teste grupo controle e intervenção, obtivemos no pré-teste 88,9% de acertos para 

enfermeiros no GC e 44,4% no GI. Com relação aos técnicos de enfermagem, os percentuais 

de acerto foram 28,6% no GC e 11,9% no GI. 

 Visando o conhecimento sobre lesões por pressão no estágio 4, um estudo realizado em 

um hospital público brasileiro85, apontou que houve 54,4% de acertos para enfermeiros e 57,6% 

para técnicos de enfermagem. Dados estes que diferem em percentual de acertos, onde 

observamos nesta pesquisa um índice bem mais elevado.  

 Com relação ao conhecimento dos técnicos de enfermagem no pré-teste sobre a dor no 

estágio 2, os do GC apresentaram escore considerado satisfatório (81%) e os do GI, mediano 

(54,8%). Os enfermeiros, tanto no GC como no GI, apresentaram o maior percentual de erros 

na questão que caracteriza a lesão em estágio 2, e o maior índice de acertos na afirmativa, que 

caracteriza o estágio 1 da lesão por pressão.  

 Com relação aos técnicos de enfermagem, o maior índice de erros ficou com a questão 

que caracteriza o estágio 3 de uma lesão por pressão. Os maiores acertos foram para as questões 

referente à dor em estágio 2 no GC e a que caracteriza o estágio 4 da lesão por pressão, no GI.  

Com relação ao desempenho dos enfermeiros no pré-teste no Domínio II, referente à  

capacidade de avaliar os fatores de risco para desenvolvimento das lesões por pressão, os 

resultados apontaram que as maiores diferenças entre os grupos ficaram com as questões 
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referentes aos fatores de risco para lesão, tendo o GC obtido resultado satisfatório(88,9% de 

acertos) e o GI resultado insatisfatório (33,3%) e a questão que trata do contato entre 

proeminências ósseas, onde o GC apresentou  desempenho insatisfatório (33,3%) e  o GI 

satisfatório ( 100%).  

 Quanto ao extrato técnicos de Enfermagem também houve diferença significativa na 

questão referente aos fatores de risco para lesão por pressão, com resultado insatisfatório no 

GC (47,6%) e mediano no GI (73,8%).  

De maneira geral os enfermeiros apresentaram neste domínio, um nível satisfatório de 

conhecimento e os técnicos de enfermagem, mediano. Esses resultados são corroborados por 

estudo realizado no Brasil87, com 25 enfermeiros, em um hospital geral privado, que utilizou o 

teste de Pieper, que também nessa etapa apresentou uma média de acertos de 80,6% pelos 

enfermeiros.  

  O conhecimento de fatores de risco para o desenvolvimento das lesões por pressão, bem 

como dos instrumentos de avaliação de risco como as escalas preditivas, auxiliam o enfermeiro 

na gerência do cuidado em lesões por pressão, para que sejam implementadas ações de cuidado, 

considerando o risco individual de cada paciente.  

 Em relação ao Domínio III, onde foram avaliadas as ações para prevenção de lesões 

por pressão, os resultados apresentados pelos enfermeiros, apontaram diferenças 

estatisticamente significantes nas questões que referem-se a massagear proeminências ósseas; 

o uso de almofadas tipo argola; reposicionamento em cadeira; uso de traçados para movimentar 

pacientes. Nestas o GC apresentou níveis de conhecimento satisfatório e o GI teve desempenho 

insatisfatório.  

No extrato dos técnicos as diferenças mais significativas ficaram com as questões 

referentes a avaliação de risco do paciente na admissão hospitalar e reposicionamento em 

cadeira. Nestas questões houve variação significativa dos índices de acertos entre os grupos, 

sendo que no GC no geral o nível foi mediano e no GI considerado insatisfatório. Um estudo 

brasileiro semelhante, por Fernandes e Caliri88 encontrou resultados similares neste domínio, 

especialmente nas questões referentes ao reposicionamento da pessoa sentada em cadeira, o que 

demonstra déficit de conhecimento sobre este aspecto entre os profissionais.  

 A análise dos resultados no pós-teste, apontou que no Domínio I, que trata da 

classificação das úlceras por pressão, houve entre os enfermeiros, queda no desempenho, do 

GC, com melhora do escore apenas para a questão DI-9, que trata do estágio 4 das lesões por 

pressão. O GI apresentou elevação dos índices de acertos, sendo seu desempenho considerado 
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satisfatório. Entre os técnicos de enfermagem, o resultado no GC foi semelhante, os 

participantes deste grupo apresentaram no pré-teste um escore total de acertos que demonstra 

desempenho insatisfatório (48,58%), passando a mediano (56,68%) após intervenção educativa. 

No GI houve também elevação dos escores, os integrantes deste grupo apresentaram no pré-

teste um desempenho insatisfatório (48,58%), passando a mediano (56,68%) após intervenção 

educativa. 

 Um estudo realizado na Suécia89, com 415 participantes, entre enfermeiros, técnicos e 

estudantes de enfermagem concluiu que existe déficit de conhecimento em prevenção de lesão 

por pressão entre a equipe de enfermagem. O índice médio de conhecimento foi de 58,9%. 

  Considerando os resultados do pós-teste no Domínio II, que trata da avaliação dos 

fatores de risco para desenvolvimento de lesões por pressão, os enfermeiros do GC 

apresentaram desempenho deste grupo foi considerado satisfatório (84,46%), com elevação 

geral dos escores. Os do GI mantiveram o índice satisfatório, também com elevação 

significativa dos índices de acerto (95,56%).  Em relação aos saberes dos técnicos de 

enfermagem, os integrantes desse extrato, no GC obtiveram neste domínio desempenho 

avaliado como mediano (66,19%). E os do GI elevaram seus escores de acerto após a 

intervenção educativa passando de mediano (63,09%) a satisfatório (77,37%) após a 

capacitação.  

 Analisando os resultados do pós-teste no Domínio III, que avalia o conhecimento de 

ações para a prevenção de lesões por pressão, foi observado entre os enfermeiros do GC que 

houve queda do nível de acertos, passando a ser considerado um desempenho mediano 

(67,01%). Os enfermeiros do GI, que apresentaram na fase de pré-teste um nível de saberes 

considerado mediano (66,6%), após a intervenção educativa, elevaram seus escores de acerto, 

passando os saberes a nível satisfatório (88,8%), com mais da metade das questões com 100% 

de acertos.  

Estes   resultados indicam que a intervenção educativa produziu uma variação positiva 

para os grupos que a receberam, melhorando o conhecimento da equipe de enfermagem acerca 

do tema. 

  Um estudo americano90 realizado com 460 enfermeiros, localizados em zonas urbanas 

e rurais, utilizando o mesmo instrumento de avaliação desta pesquisa, concluiu que a 

certificação e a educação em cuidados com feridas afetam significativamente o conhecimento 

de enfermagem. As pesquisas realizadas indicam que, apesar de existirem esforços como 

diretrizes acerca de prevenção e tratamento das lesões por pressão, persistem as deficiências de 
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conhecimento e a necessidade de intervenções educativas. 

  Para uma assistência com qualidade e segurança, faz-se necessário aumentar o 

conhecimento das equipes, acerca de medidas preventivas para lesões por pressão. Isto significa 

conhecer a prevalência de lesão por pressão na instituição, realizar a avaliação de risco e 

conhecer e utilizar materiais para prevenção. Insumos como espumas e filmes para o manejo 

da fricção e cisalhamento, coxins para reposicionamento e colchões para redistribuição da 

pressão entre outras medidas. Porém, apenas o conhecimento não é o bastante. Observa-se na 

prática, que nem sempre os profissionais conseguem aplicar os conhecimentos adquiridos. Para 

que a translação do conhecimento para a prática ocorra, concorrem outros fatores. O Ministério 

da Saúde em Nota Técnica nº 03,91 de outubro de 2017, que dispõe sobre Práticas seguras para 

Prevenção de Lesão por Pressão em serviços de saúde, entre outras orientações, recomenda que, 

além da capacitação permanente dos profissionais, para a implementação de práticas seguras, é 

necessário também o suporte institucional e fornecimento de recursos materiais e humanos para 

a proposição e implementação do protocolo de prevenção.  

 Existe uma Comissão de Curativos no HMCT, que é composta por uma enfermeira, 

ligada ao Programa de Pesquisa e Extensão do qual este estudo faz parte, e um cirurgião 

plástico. Esta Comissão desenvolve atividades de gerenciamento do cuidado a pacientes 

portadores de lesões cutâneas internados na instituição.  

Entre as atividades estão: a busca ativa de pacientes, atendimento a solicitações de 

parecer, orientação a pacientes e familiares, realização de procedimentos (desbridamentos 

cirúrgicos de lesões por pressão), pareceres técnicos de produtos e atividades de educação 

continuada para a equipe de Enfermagem. Porém a elevada rotatividade dos profissionais na 

instituição, tem prejudicado os resultados das atividades educativas. 

 Com relação aos equipamentos e insumos, no HMCT existe uma precariedade de 

materiais, com planta física e leitos inadequados para realização de mobilização do paciente, 

número insuficiente de colchões para redistribuição de pressão, de coberturas, coxins e até 

mesmo de lençóis e traçados. Para que a prevenção das lesões por pressão se efetive é necessário 

um compromisso institucional com a segurança e qualidade do cuidado prestado. Isto importa 

na previsão e provisão de materiais e equipamentos para a prestação de cuidados adequados. 

Uma cultura de segurança e prevenção deve ser encorajada entre os gestores, a fim de 

elevar os padrões de qualidade da assistência prestada e reduzir os custos tangíveis e 

intangíveis. Para incentivar essa cultura é necessário um esforço conjunto com a educação 

permanente. 
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 Segundo a Política de educação e desenvolvimento para o SUS79, a Educação 

Permanente em Saúde é uma estratégia para a formação e desenvolvimento das práticas 

educativas, devendo ser tomada como um recurso inovador para a gestão do trabalho, 

entendendo que o aprender e ensinar se incorporam ao quotidiano das organizações e ao 

trabalho. Na proposta da Educação Permanente, a mudança das estratégias de organização e do 

exercício da atenção terá que ser construída na prática concreta das equipes. 

 Segundo a mesma política, as demandas para capacitação não se definem somente a 

partir de uma lista de necessidades individuais de atualização, nem das orientações dos níveis 

centrais, mas prioritariamente a partir dos problemas que acontecem no dia-a-dia do trabalho 

referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho, considerando a necessidade de prestar 

ações e serviços relevantes e de qualidade. É a partir da problematização do processo e da 

qualidade do trabalho – em cada serviço de saúde – que são identificadas as necessidades de 

capacitação, garantindo a aplicabilidade e a relevância dos conteúdos e tecnologias 

estabelecidas79. 

 Kurcgant chama a atenção para a tendência dos serviços de Enfermagem utilizarem 

modelos de programas educativos, que, muitas vezes, estão dissociados da realidade, e por isto 

nem sempre alcançam os resultados esperados.80 

  Embora o impacto tenha sido positivo, percebemos que apenas este tipo de intervenção 

não é suficiente para elevar o conhecimento da equipe de enfermagem acerca do de lesão por 

pressão. Muitas questões ficaram com escore abaixo de 75%. Uma pesquisa88 que também 

avaliou o conhecimento da equipe de enfermagem sobre o tema, apontou para a necessidade de 

diversificar estratégias de ensino e adoção de intervenções que favoreçam uma maior adesão 

dos profissionais ao programa educativo. Sendo importante a identificação de barreiras pessoais 

e institucionais que possam dificultar o alcance das metas. 

 Em nossa experiência com o treinamento realizado sobre lesão por pressão, foram 

sentidas dificuldades em reunir a equipe para a ação educativa. Problemas relacionados a 

sobrecarga de trabalho, que impedem o funcionário muitas vezes de se ausentar do setor, 

provocando uma baixa adesão às atividades educativas desenvolvidas. Também não há local 

apropriado nos setores para o desenvolvimento dessas atividades. Em virtude disso, foi 

considerada a possibilidade da utilização de tecnologia de informação e comunicação (TIC) 

para a divulgação de ações de avaliação de risco, prevenção e tratamento para lesões por 

pressão. 

 Ao se propor a elaboração de tecnologias educacionais, deve-se avaliar o público a que 
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elas se destinam, particularidades devem ser consideradas, para que se tenha uma contínua 

aplicação destas na prática.81:85 

 Para a produção e validação de novas tecnologias, é necessário que se desenvolvam 

estudos que possam conhecer a realidade e os interesses da comunidade para que os recursos 

atendam melhor suas necessidades, sejam apropriados para a realidade local e possam ser 

utilizados por um maior número de pessoas.25 

 Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 2014, 

pela primeira vez, mais da metade das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizou a Internet 

pelo menos uma vez no período de referência dos últimos três meses (últimos 90 dias que 

antecederam ao dia da entrevista). Em 2015, essa proporção aumentou 3,1 pontos percentuais 

em relação a 2014, alcançando 57,5% da população de 10 anos ou mais de idade (102,1 milhões 

de pessoas). Em 2015, houve expansão da utilização da Internet em todas as Grandes Regiões. 

Em todas elas, cabe ressaltar, essa expansão ocorreu por meio de equipamentos diferentes do 

microcomputador, cuja utilização para esse fim apresentou retração, seguindo o mesmo 

movimento observado para o conjunto do País.  

As Regiões Sudeste (65,1%), Sul (61,1%) e Centro-Oeste (64,0%) permaneceram 

registrando os maiores percentuais de utilização da Internet quando considerados todos os 

equipamentos. Em relação aos grupamentos de atividade, as pessoas ocupadas em Outras 

atividades15 (87,6%) e em Educação, Saúde e Serviços Sociais (87,1%) apresentaram as 

maiores proporções de utilização da Internet.84 

 Neste estudo, a partir dos resultados apresentados que apoiam o desenvolvimento de 

uma tecnologia educacional, concluiu-se que a utilização do blog como estratégia de educação 

continuada em Enfermagem possui potencial inovador e abre um espaço para a informação, 

reflexão e colaboração entre os usuários, disseminando boas práticas e melhorando o 

desempenho profissional. 

 A globalização e as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) estão mudando 

o mundo. A Enfermagem encontra-se num momento de oportunidades onde existem problemas 

de saúde globais desafiantes, e mão-de-obra internacional escassa. O crescimento das TIC, seu 

poder e alcance, criam um espaço único para a liderança e intervenção de Enfermagem. Essas 

condições podem ser utilizadas pelos enfermeiros para aumentar a eficiência, a equidade e a 

qualidade dos cuidados de saúde, ao mesmo tempo em que diminuem o impacto das distâncias 

geográficas.85 
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 Effken e Abbott identificaram soluções de TIC para a gestão do conhecimento em 

Enfermagem, incluindo a criação e participação em comunidades de prática (CoPs). Wenger 

discute especificamente as CoPs apoiadas em TIC, afirmando que "todos os grupos que 

compartilham interesse em um site são chamados hoje de comunidades, mas as comunidades 

de prática são um tipo específico de comunidade, que se concentram em um domínio do 

conhecimento e acumulam conhecimentos neste domínio. Eles desenvolvem sua prática 

compartilhada interagindo em torno de problemas, soluções e ideias, e assim construindo um 

corpo comum de conhecimentos”.85 

 O uso de tecnologias de informação tem crescido rapidamente em nosso meio, e a 

Enfermagem deve estar preparada para isto. Desenvolver competências para a utilização destes 

meios para a gerência do cuidado deve estar no foco dos enfermeiros, a fim de realizar uma 

transformação em sua prática clínica. 
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6 O BLOG COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA A 

GERÊNCIA DO CUIDADO A PACIENTES PORTADORES E/OU COM POTENCIAL 

DE RISCO PARA LESÕES POR PRESSÃO  

 

 

 

Com base nos resultados desta pesquisa, buscou-se a construção de um blog como 

estratégia de apoio para o ensino/aprendizagem para a educação permanente. Pensou-se no blog 

como ferramenta para auxiliar o enfermeiro na gerência do cuidado, a fim de capacitar a equipe 

de Enfermagem do HMCT no que se refere a prevenção e tratamento de lesão por pressão. 

Inicialmente, o Blog terá uso restrito pelos profissionais de Enfermagem do hospital. 

Seu conteúdo é voltado para o preenchimento das lacunas de conhecimento 

identificadas. Buscou-se conteúdos que possuem embasamento científico e revisados por pares. 

Os objetivos do blog são: disseminar a informação, estimular a reflexão e a colaboração entre 

os profissionais, visando melhorar seu desempenho e contribuir para a segurança do paciente, 

reduzindo a incidência do evento adverso lesão por pressão. 

 Para construção do Blog foi utilizada a ferramenta Wix.com que é uma plataforma 

online de criação e edição de sites, que permite aos usuários criar sites em HTML5 (Hypertext 

Markup Language versão 5) que é uma linguagem para estruturação e apresentação de conteúdo 

para a World Wide Web, a rede mundial de computadores, e sites Mobile, para visualização e 

edição móvel, através de equipamentos móveis como smartfones e tablets. O Wix possui 

recursos como templates, que são modelos de documento, apenas com uma apresentação visual, 

para personalizar com o conteúdo desejado. Possui um construtor de sites HTML5, com sistema 
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de “arrasta e solta", que inclui aplicativos, gráficos, galerias de imagens, fontes, entre outros. 

Também é possível criar os sites a partir do zero e não utilizar os templates.86. Foi utilizada uma 

versão a partir de um modelo pré determinado. O mesmo é acessado a partir do endereço 

www.wix.com, com o login blogcurativos@gmail.com e com senha que será fornecida aos 

profissionais da instituição. 

 O blog possui o título de Comissão de Curativos e possui links como: apresentação - 

que informa sobre os autores do blog; Links de interesse - a fim de estimular a pesquisa dos 

usuários; Eventos- para manter os profissionais informados dos principais eventos ligados à 

temática; Cursos - para estimular a atualização dos usuários. Além do conteúdo publicado. 

  Com base nos achados desta pesquisa, foi definido como conteúdo inicial assuntos 

como: Prevenção de Lesões por Pressão; Classificação das Lesões por Pressão- Consenso 

NPUAP-2016- adaptado culturalmente para o Brasil pela SOBEST- Associação Brasileira de 

Estomaterapia; Dia mundial das Lesões por Pressão- 16 de novembro -NPUAP; Escala de 

Avaliação de Risco de Braden para lesão por pressão; Questionário de Pipper & Mott sobre 

conhecimento de lesões por pressão. 

 

6.1 CONTEÚDO DO BLOG 

 

Práticas Seguras para Prevenção de Lesão por Pressão em Serviços de Saúde 

 As medidas para prevenção de lesão por pressão em serviços de saúde envolvem as 

ações abaixo e o registro em prontuário:  Realização de avaliação de risco de todos os pacientes 

antes e durante a internação.  Realização de avaliação criteriosa da pele pelo menos uma vez 

por dia, especialmente nas áreas de proeminências ósseas (joelhos, cotovelos e calcanhares) e 

pelo menos duas vezes por dia nas regiões submetidas à pressão por dispositivos, como 

cateteres, tubos e drenos.  Uso de colchão especial, almofadas e/ou de coxins para redistribuir 

a pressão.  Uso de apoio (travesseiros, coxins ou espumas) na altura da panturrilha, a fim de 

erguer os pés e proteger os calcanhares.  Manutenção da higiene corporal, mantendo a pele 

limpa e seca.  Hidratação diária da pele do paciente com hidratantes e umectantes.  

Manutenção de ingestão nutricional (calórica e proteica) e hídrica adequadas.  Uso de barreiras 

protetoras da umidade excessiva, quando necessário, como, por exemplo: creme barreira, 

película semipermeável, espuma de poliuretano, sacos retais e/ou substâncias oleosas.  

Mudança de posição a cada duas horas para reduzir a pressão local.  Orientação do paciente e 

da família na prevenção e tratamento das lesões por pressão. (NOTA TÉCNICA 

http://www.wix.com/
mailto:blogcurativos@gmail.com
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GVIMS/GGTES No 03/2017 Práticas seguras para prevenção de Lesão por Pressão em serviços 

de saúde). 

Publicação Oficial da Associação Brasileira de Estomaterapia - Sobest e da Associação 

Brasileira de Enfermagem em Dermatologia- Sobende. 

O National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) é uma organização norte-

americana, sem fins lucrativos, dedicada à prevenção e ao tratamento de lesões por pressão. 

Formado em 1986, o conselho diretor é multidisciplinar, composto de especialistas em lesões 

por pressão e líderes de diferentes áreas da saúde que compartilham o compromisso da 

organização. O grupo dispõe de autoridade para emitir recomendações para o desenvolvimento 

de políticas públicas, educação e pesquisa visando à melhoria dos resultados na prevenção e 

tratamento das lesões por pressão. O NPUAP com o suporte de múltiplas corporações, 

organizações e agências governamentais tornou-se uma entidade reconhecida 

internacionalmente. O European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) e a Japanese Society 

of Pressure Ulcers utilizaram o modelo do NPUAP para criar as suas organizações. O NPUAP 

e o EPUAP junto com a Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) publicaram, em 2014, a 

última versão das Diretrizes Internacionais sobre Úlcera por Pressão, utilizada no mundo todo, 

com adaptações para as realidades específicas de cada país. As recomendações dessas diretrizes 

são fundamentadas em revisões sistemáticas de literatura, contendo estudos realizados em 

diversos contextos inclusive o brasileiro, bem como na expertise de especialistas de diferentes 

disciplinas do mundo todo (seja por meio de reuniões presenciais ou de consulta pública). 

No dia 13 de abril de 2016, o NPUAP anunciou a mudança na terminologia Úlcera por Pressão 

para Lesão por Pressão e a atualização da nomenclatura dos estágios do sistema de 

classificação. Acreditando na importância da disseminação dessas informações para os 

profissionais do país, membros da SOBEST e da SOBENDE, de forma colaborativa, realizaram 

a tradução e a validação do documento para o português. Esse documento, portanto, atualiza a 

versão divulgada pelo NPUAP e publicada na Revista Estima em 2017. 

Segundo o NPUAP, a expressão descreve de forma mais precisa esse tipo de lesão, tanto na 

pele intacta como na pele ulcerada. No sistema prévio do NPUAP, o Estágio 1 e a Lesão Tissular 

Profunda descreviam lesões em pele intacta enquanto as outras categorias descreviam lesões 

                                                 
 Adaptação cultural realizada por Profª Drª Maria Helena Larcher Caliri, Profª Drª Vera Lucia Conceição de 

Gouveia Santos, Drª Maria Helena Santana Mandelbaum, MSN Idevania Geraldina Costa. 
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abertas. Isso causava confusão porque a definição de cada um dos estágios referia-se à úlcera 

por pressão. Além dessa mudança, na nova proposta, os algarismos arábicos passam a ser 

empregados na nomenclatura dos estágios ao invés dos romanos. O termo “suspeita” foi 

removido da categoria diagnóstica Lesão 

Tissular Profunda. Durante o encontro do NPUAP, outras definições de lesões por pressão 

foram acordadas e adicionadas: Lesão por Pressão Relacionada a Dispositivo Médico e Lesão 

por Pressão em Membrana Mucosa. 

As atualizações das definições foram apresentadas em uma reunião de consenso, com mais de 

400 profissionais, ocorrida em Chicago, nos dias 8 e 9 de abril de 2016. Dr. Mikel Gray, da 

Universidade da Virgínia, coordenou as discussões interativas entre os membros do Grupo de 

Trabalho sobre Classificação e os participantes da reunião visando à obtenção de consenso 

obtido por votação. Durante a reunião, os participantes também validaram a nova terminologia, 

usando fotografias. 

O Grupo de Trabalho sobre Classificação, indicado pelo Conselho Diretor do NPUAP, foi 

coordenado pela Dra. Laura Edsberg da Faculdade Daemen de Buffalo, NY, e pela Dra. Joyce 

Black do Centro Médico da Universidade de Nebraska, em Omaha. Foram membros desse 

Grupo: Margaret Goldberg, MSN, RN, CWOCN do Centro de Feridas Delray na Flórida, Laurie 

McNichol, MSN, RN, CWOCN, CWON-AP, do Cone Health em Greensboro, NC, Lynn 

Moore, RDN, do Nutrition Systems, Mississippi e Mary Sieggreen, MSN, CNS, NP, CVN, do 

Centro Médico de Detroit, Presidente do NPUAP. 

As Lesões por Pressão são categorizadas para indicar a extensão do dano tissular. Os estágios 

foram revisados com base nos questionamentos recebidos pelo NPUAP dos profissionais que 

tentavam diagnosticar e identificar o estágio das lesões. Ilustrações dos estágios das lesões por 

pressão foram também revisadas e estão disponíveis no site do NPUAP, sem custo 

(http://www.npuap.org/resources/educational-and-clinical-resources/pressure- injury-

staging-illustrations/) 

O sistema de classificação atualizado inclui as seguintes definições: 

Lesão por Pressão: 

Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente 

sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. 

A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. A lesão 

http://www.npuap.org/resources/educational-and-clinical-resources/pressure-injury-staging-illustrations/
http://www.npuap.org/resources/educational-and-clinical-resources/pressure-injury-staging-illustrations/
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ocorre como resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento. 

A tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo 

microclima, nutrição, perfusão, comorbidades e pela sua condição. 

Lesão por Pressão Estágio 1: Pele íntegra com eritema que não embranquece 

Pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece e que pode parecer diferente 

em pele de cor escura. Presença de eritema que embranquece ou mudanças na sensibilidade, 

temperatura ou consistência (endurecimento) podem preceder as mudanças visuais. Mudanças 

na cor não incluem descoloração púrpura ou castanha; essas podem indicar dano tissular 

profundo. 

Lesão por Pressão Estágio 2: Perda da pele em sua espessura parcial com exposição da 

derme 

Perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. O leito da ferida é viável, de 

coloração rosa ou vermelha, úmido e pode também apresentar-se como uma bolha intacta 

(preenchida com exsudato seroso) ou rompida. O tecido adiposo e tecidos profundos não são 

visíveis. Tecido de granulação, esfacelo e escara não estão presentes. Essas lesões geralmente 

resultam de microclima inadequado e cisalhamento da pele na região da pélvis e no calcâneo. 

Esse estágio não deve ser usado para descrever as lesões de pele associadas à umidade, 

incluindo a dermatite associada à incontinência (DAI), a dermatite intertriginosa, a lesão de 

pele associada a adesivos médicos ou as feridas traumáticas (lesões por fricção, queimaduras, 

abrasões). 

Lesão por Pressão Estágio 3: Perda da pele em sua espessura total 

Perda da pele em sua espessura total na qual a gordura é visível e, frequentemente, tecido de 

granulação e epíbole (lesão com bordas enroladas) estão presentes. Esfacelo e /ou escara pode 

estar visível. A profundidade do dano tissular varia conforme a localização anatômica; áreas 

com adiposidade significativa podem desenvolver lesões profundas. Podem ocorrer 

descolamento e túneis. Não há exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e/ou 

osso. Quando o esfacelo ou escara prejudica a identificação da extensão da perda tissular, deve-

se classificá-la como Lesão por Pressão Não Classificável. 

Lesão por pressão Estágio 4: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular 
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Perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, 

músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Esfacelo e /ou escara pode estar visível. 

Epíbole (lesão com bordas enroladas), descolamento e/ou túneis ocorrem frequentemente. A 

profundidade varia conforme a localização anatômica. Quando o esfacelo ou escara prejudica 

a identificação da extensão da perda tissular, deve-se classificá-la como Lesão por Pressão Não 

Classificável. 

Lesão por Pressão Não Classificável: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular 

não visível. 

Perda da pele em sua espessura total e perda tissular na qual a extensão do dano não pode ser 

confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou escara. Ao ser removido (esfacelo ou 

escara), Lesão por Pressão em Estágio 3 ou Estágio 4 ficará aparente. Escara estável (isto é, 

seca, aderente, sem eritema ou flutuação) em membro isquêmico ou no calcâneo não deve ser 

removida. 

Lesão por Pressão Tissular Profunda: descoloração vermelho escura, marrom ou 

púrpura, persistente e que não embranquece. 

Pele intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom 

ou púrpura que não embranquece ou separação epidérmica que mostra lesão com leito 

escurecido ou bolha com exsudato sanguinolento. Dor e mudança na temperatura 

frequentemente precedem as alterações de coloração da pele. A descoloração pode apresentar-

se diferente em pessoas com pele de tonalidade mais escura. Essa lesão resulta de pressão 

intensa e/ou prolongada e de cisalhamento na interface osso-músculo. A ferida pode evoluir 

rapidamente e revelar a extensão atual da lesão tissular ou resolver sem perda tissular. Quando 

tecido necrótico, tecido subcutâneo, tecido de granulação, fáscia, músculo ou outras estruturas 

subjacentes estão visíveis, isso indica lesão por pressão com perda total de tecido (Lesão por 

Pressão Não Classificável ou Estágio 3 ou Estágio 4). Não se deve utilizar a categoria Lesão 

por Pressão Tissular Profunda (LPTP) para descrever condições vasculares, traumáticas, 

neuropáticas ou dermatológicas. 

Definições adicionais: 

Lesão por Pressão Relacionada a Dispositivo Médico 

Essa terminologia descreve a etiologia da lesão. A Lesão por Pressão Relacionada a Dispositivo 

Médico resulta do uso de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos. 
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A lesão por pressão resultante geralmente apresenta o padrão ou forma do dispositivo. Essa 

lesão deve ser categorizada usando o sistema de classificação de lesões por pressão. 

Lesão por Pressão em Membranas Mucosas 

A lesão por pressão em membranas mucosas é encontrada quando há histórico de uso de 

dispositivos médicos no local do dano. Devido à anatomia do tecido, essas lesões não podem 

ser categorizadas. 

(Copyright National Pressure Ulcer Advisory Panel - NPUAP®) 

Lesão por Pressão 

16 de novembro de 2017 

Lesão por pressão pode levar até à internação prolongada, sepse e mortalidade 

COMPARTILHE: 

 

Estratégias de educação e de prevenção são essenciais para aumentar a segurança e 

qualidade do atendimento dos pacientes internados 

Em 16 de novembro, celebra-se o Dia Mundial da Prevenção da Lesão por Pressão, que 

tem como objetivo aumentar a conscientização nacional sobre os danos da lesão por pressão e 

educar a população sobre o tema. “A data visa desenvolver o conhecimento e a consciência da 

prevenção, disseminando uma cultura de segurança, de modo a prevenir e reduzir a incidência 

deste evento adverso”, diz Danivea Poltronieri, enfermeira do Hospital Israelita Albert 

Einstein, especialista em Estomaterapia e membro do conselho fiscal da SOBEST. 

https://www.segurancadopaciente.com.br/qualidade-assist/lesao-por-pressao-pode-levar-ate-

https://www.segurancadopaciente.com.br/category/lesao-por-pressao/
http://www.npuap.org/resources/educational-and-clinical-resources/2017-world-wide-pressure-injury-prevention-day/
https://www.segurancadopaciente.com.br/qualidade-assist/lesao-por-pressao-pode-levar-ate-internacao-prolongada-sepse-e-mortalidade/
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internacao-prolongada-sepse-e-mortalidade/). 

Links de interesse: 

www.sobest.org.br 

www.segurancadopaciente.com.br 

www.npuap.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.segurancadopaciente.com.br/qualidade-assist/lesao-por-pressao-pode-levar-ate-internacao-prolongada-sepse-e-mortalidade/
http://www.sobest.org.br/
http://www.segurancadopaciente.com.br/
http://www.npuap.org/
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7 CONCLUSÕES  

 

 Com base nos resultados da pesquisa, podemos verificar o impacto positivo da ação 

educativa no conhecimento da equipe de Enfermagem do HMCT sobre lesão por pressão. Após 

a ação educativa, foi observado aquisição de conhecimento dos profissionais sobre o tema, 

embora ainda haja déficits importantes a serem corrigidos. 

 Houve dificuldade em reunir a equipe para o treinamento, devido a problemas de escala 

e sobrecarga de trabalho devido a superlotação da unidade, o que é uma constante no serviço 

público. Também houve certa resistência de alguns elementos da equipe em preencher o 

instrumento, com a alegação que o mesmo é muito longo. 

 A comparação entre os grupos intervenção e controle nos pré-testes não apresentou 

diferença estatisticamente significante, o que reforça o fato de que a ação educativa teve efeito 

para o aumento do conhecimento da equipe sobre a temática. A categoria enfermeiro foi a que 

apresentou melhor desempenho nos saberes após a intervenção educativa, passando de mediano 

para satisfatório. Entre os técnicos de Enfermagem o conhecimento no geral foi considerado 

mediano, mantendo-se assim após intervenção educativa, porém a pontuação foi melhor no pós-

teste. 

 Estes resultados respondem à questão da pesquisa, demonstrando que existe diferença 

nos saberes sobre prevenção de lesão por pressão, entre os profissionais de Enfermagem do 

grupo intervenção e o grupo controle após implementação da intervenção educativa.  Como 

limitação do estudo podemos citar que em nossa pesquisa a avaliação da ação educativa foi 

logo após a intervenção. Outros estudos realizaram avaliação com intervalo maior de tempo. 

Os objetivos foram alcançados, pois foram avaliados os saberes da equipe acerca do tema lesão 

por pressão, bem como o impacto da ação educativa. 

 Os resultados da pesquisa também apontam para a necessidade de se reforçar este 

conteúdo em futuras capacitações, realizadas em parceria entre a Educação Permanente e 

Comissão de Curativos. Demonstram a necessidade de se elaborar uma estratégia de educação 

continuada, interativa, acessada a qualquer momento, em qualquer lugar, que possa oferecer 

estes e outros conteúdos atualizados para a equipe de Enfermagem.  A elaboração de um blog 

para a equipe de Enfermagem do HMCT, pela Comissão de Curativos visa preencher essa 

lacuna.  

  



 

82 

 

8 REFERÊNCIAS 

 

1. Blanes L, Duarte IS, Calil JA, Ferreira LM. Avaliação clínica e epidemiológica das úlceras 

por pressão em pacientes internados no Hospital São Paulo. AMB rev Assoc Med Bras 

[Internet]. 2004 [citado 2017 Mar 13];50(2):182-7. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ramb/v50n2/20781.pdf  

 

2. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção 

Básica. Manual de condutas para úlceras neurotróficas e traumáticas. [Internet] Brasília: 

Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_feridas_final.pdf 

 

3. Carlos CM, Lopes ALC, Fumagalli GT, Malagutti W, Barnabé AS, Ferraz RRN. Prevalência 

e grau de complexidade de lesões cutâneas em pacientes diabéticos que aderem ou não às 

orientações do Programa de Atenção Domiciliar à Saúde (PADS). [Internet] Conscientiae 

saúde [Internet]. 2009 [citado 2017 Mar 10];8(3):433-8. Disponível em: 

http://www.redalyc.org/pdf/929/92912683007.pdf 

 

4. Morais GFC, Oliveira SHS, Soares MJGO. Avaliação de feridas pelos enfermeiros de 

instituições hospitalares da rede pública. [Internet] Texto & contexto enferm [Internet]. 2008 

[citado 2017 Mar 10];17(1):98-105. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n1/11.pdf 

 

5. Ministério da Saúde (BR), Secretaria-Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de 

Humanização. HumanizaSUS: acolhimento com avaliação e classificação de risco: um 

paradigma ético-estético no fazer em saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2004 (Série B. 

Textos Básicos de Saúde) [citado 2017 Mar 10]. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento.pdf 

 

6. Mendonça RP. Uso de tecnologia educativa como ferramenta da gerência do cuidado à 

pacientes com úlcera por pressão: uma pesquisa-ação. Dissertação (Mestrado Profissional 

em Enfermagem Assistencial). Niterói: Universidade Federal Fluminense; 2016. 

 

7. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); Instituto de Comunicação Científica e Tecnológica 

em Saúde, Centro Colaborador para Qualidade e Segurança do Paciente – Proqualis. 

Protocolo para Prevenção de Úlcera por Pressão. Indicadores de Segurança do Paciente 

Clínico. Incidência de Úlcera por Pressão. [Internet] Brasília: Ministério da 

Saúde/ANVISA/FIOCRUZ: 2014. 4 p. Disponível em: 

http://proqualis.net/sites/proqualis.net/files/13%20Incid%C3%AAncia%20de%20%C3%B

Alcera%20por%20press%C3%A3o.pdf 

 

8. Brasil. Lei nº 8.080/90 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 



 

83 

 

correspondentes e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm 

 

9. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

 

10.  Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013. Institui a 

Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), estabelecendo- se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede 

de Atenção à Saúde (RAS). Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3390_30_12_2013.html 

 

11. Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 2.690, de 5 de novembro de 2009. Institui, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde. 

Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt2690_05_11_2009.html 

 

12. Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 1.970, de 25 de outubro de 2001. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt1970_25_10_2001.html 

 

13. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Assistência à Saúde; Organização Nacional de 

Acreditação. Manual brasileiro de acreditação hospitalar. 3a ed. rev. e atual. Brasília: 

Ministério da Saúde; 2002. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acreditacao_hospitalar.pdf 

 

14. Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html 

 

15. Ministério da Saúde (BR), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Assistência segura: uma reflexão teórica aplicada à prática. Brasília: ANVISA - Série 

Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. [Internet] 2013. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/aef73f804025bfd1a2edf2dc5a12ff52/Modulo

_1_Assistencia_Segura.pdf?MOD=AJPERES 

 

16. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES), Departamento de Gestão da Educação em Saúde (DEGES).  Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde para o SUS. (PNEPS) Disponível em 

http://www.ufjf.br/nates/files/2013/11/01-A-Pol%C3%ADtica-Nacional-de-

Educa%C3%A7%C3%A3o-Permanente-em-Sa%C3%BAde-para-o-SUS.pdf 

 

17. Christovam BP. Gerência do cuidado de Enfermagem em cenários hospitalares: a construção 

de um conceito. Tese [Doutorado em Enfermagem]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem 



 

84 

 

Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2009. 

 

18. Christovam BP, Porto IS, Oliveira DC. Gerência do cuidado de Enfermagem em cenários 

hospitalares: a construção de um conceito. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 2012 [citado 

2017 Mar 10];46(3):734-41. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n3/28.pdf 

 

19. Ministério da Saúde (BR); Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); Instituto de Comunicação 

Científica e Tecnológica em Saúde, Centro Colaborador para Qualidade e Segurança do 

Paciente – Proqualis. Anexo 2. Protocolo para Prevenção de Úlcera por Pressão. [Internet] 

Brasília: Ministério da Saúde/ANVISA/ FIOCRUZ; 2013. 21 p. Disponível em: 

https://proqualis.net/indicadores/incid%C3%AAncia-de-%C3%BAlcera-por-

press%C3%A3o-upp 

 

20. Matos LS, Duarte NLV, Minetto RC. Incidência e prevalência de úlcera por pressão no CTI 

de um hospital público do DF. Rev eletrônica enferm [Internet]. 2010 [citado 2017 Jan 

16];12(4):719-26. Disponível em: http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n4/v12n4a18.htm 

 

21. Rolim JA, Vasconcelos JMB, Caliri MHL, Santos IBC. Prevenção e tratamento de úlceras 

por pressão no cotidiano de enfermeiros intensivistas. Rev RENE [Internet]. 2013 [citado 

2017 Jan 16];14(1):148-57. Disponível em: 

http://revistas.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/2036/pdf 

 

22. Melleiro MM, Tronchin DMR, Baptista CMC, Braga AT, Paulino A, Kurcgant P. 

Indicadores de prevalência de úlcera por pressão e incidência de queda de paciente em 

hospitais de ensino do município de São Paulo. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 

2015 [citado 2017 Jan 16];49(spe2):55-9. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v49nspe2/1980-220X-reeusp-49-spe2-0055.pdf 

 

23. Myazaki MY, Caliri MHL, Santos CB. Conhecimento dos profissionais de Enfermagem 

sobre prevenção de lesão por pressão. Rev latinoam enferm [Internet]. 2010 [citado 2017 

Mar 10];6(8):[10 telas]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n6/pt_22 

 

24. Nietsche EA, Backes VMS, Colomé CLM, Ceratti RN, Ferraz F. Tecnologias educacionais, 

assistenciais e gerenciais: uma reflexão a partir da concepção dos docentes de Enfermagem. 

Rev latinoam enferm [Internet]. 2005 [citado 2017 Mar 11];13(3):344-53. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v13n3/v13n3a09.pdf 

 

25. Teixeira E. Tecnologias em Enfermagem: produções e tendências para a educação em saúde 

com a comunidade. Rev eletrônica enferm [Internet]. 2010 [citado 2017 Mar 10]; 12(4): 598. 

Disponível em: https://www.fen.ufg.br/revista/v12/n4/v12n4a01.htm 

 

26. Garanhani ML, Kikuchi EM, Garcia SM, Ribeiro RP. As práticas educativas realizadas por 

enfermeiros da área hospitalar em periódicos nacionais. Ciênc. cuid. saúde [Internet]. 2009 



 

85 

 

[citado 2017 Mar 10];8(2):205-12. Disponível em: 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/8200/4927 

27. Prado C, Peres HHC, Leite MMJ. Tecnologia da informação e da comunicação em 

Enfermagem. São Paulo: Atheneu; 2011. 

 

28. Aguiar RV. Desenvolvimento, implementação e avaliação de ambiente virtual de 

aprendizagem em curso profissionalizante de Enfermagem. [tese]. São Paulo: Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 2006. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-03052006-183016/publico/Tese-

Raymunda_Viana_Aguiar.pdf 

 

29. Jacomini RA, Piai TH, Figueiredo RM. Avaliação de um curso de educação á distância 

sobre hepatite C. Invest. educ. enferm [Internet]. 2008 [citado 2017 Mar 14];26(2 Suppl 

1):98-104. Disponível em: http://www.scielo.org.co/pdf/iee/v26n2s1/v26n2s1a08.pdf 

  

30. Frota NM, Barros LV, Araújo TM, Caldini LN, Nascimento JC, Caetano JF. Construction 

of an educational technology for teaching about nursing on peripheral venipuncture. Rev 

gaúch enferm [Internet]. 2013 [citado 2017 Mar 11];34(2):29-36. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v34n2/v34n2a04.pdf 

 

31. Holanda VR, Pinheiro AKB, Pagliuca LMF. Aprendizagem na educação online: análise de 

conceito. Rev bras enferm [Internet]. 2013 [citado 2017 Mar 10];66(3):406-11. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v66n3/a16v66n3.pdf 

 

32. Rovere MR. Gestion estrategica de la educacion permanente en salud/Strategical 

management of health continuing education. In: Haddad J, Roschke MAC, Davini MC. 

Educación permanente de personal de salud. Washington, Organización Panamericana de la 

Salud; 1994. p.63-106, (Serie de Desarrollo de Recursos Humanos, 100). 

 

33. Ribeiro ECO, Mota JIJ. Educação permanente como estratégia na reorganização dos 

serviços de saúde. Divulg. saúde debate. 1996 [citado 2017 Mar 11]; (12): 39-44, Disponível 

em: http://inesco.org.br/eventos/forum/docs/Ed%20Perm%20Eliana_Inácio.pdf 

 

34. Mather CA, Cummings EA. Mobile learning: a workforce development strategy for nurse 

supervisors. Stud Health Technol Inform [Internet]. 2014 [citado 2017 Mar 9];204:98-103. 

PubMed; PMID 25087534. 

 

35. Nietshe EA, organizadora. O processo educativo na formação e na práxis dos profissionais 

de saúde: desafios, compromissos, utopias. Santa Maria: UFSM; 2009. 320 p. 

 

36. Tanaka RY, Catalan VM, Zemiack J, Pedro ENR, Cogo ALP, Silveira DT. Digital learning 

objects: an assessment of a tool for the practice of nursing education. Acta paul enferm 

[Internet]. 2010 [citado 2017 Mar 11];23(5):603-7. Disponível em: 



 

86 

 

http://www.scielo.br/pdf/ape/v23n5/en_03.pdf 

 

37. Modes PSSA, Gaíva MAM, Rosa MKO, Granjeiro CF. Nursing care during complications 

caused by newborn venous puncture. Rev RENE [Internet]. 2011 [citado 2017 Mar 

12];12(2):324-32. Disponível em: 

http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/view/160/71 

 

38. Arone EM, Cunha ICKO. Avaliação tecnológica como competência do enfermeiro: 

reflexões e pressupostos no cenário da ciência e tecnologia. Rev bras enferm [Internet]. 2006 

jul-ago [citado 2016 dez 17];59(4):569-72. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v59n4/a19v59n4.pdf 

39. Kline D, Burstein D. Blog! how the newest media revolution is changing politics, business 

and culture. New York: CDS Books; 2005. 

 

40. Price B. Disseminating best practice through a web log. Nurs Stand. 2010 Mar [citado 2017 

Mar 07]; 24(29):35-40. PubMed; PMID 20426369. 

 

41. Okabe M. O que é um blog e para que serve? [Internet]. 2009 Mai [citado 2016 Dez 08]. 

Disponível em: http://www.konfide.com.br/artigos/marketing-online/o-que-e-um-blog-e-

para-que-serve/ 

 

42. Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a 

incorporação de evidências na saúde e na Enfermagem. Texto & contexto enferm [Internet]. 

2008 [citado 2017 Mar 08];17(4):758-64. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n4/18.pdf 

 

43. Stetler CB, Morsi D, Rucki S, Broughton S, Corrigan B, Fitzgerald J, Giuliano K, Havener 

P, Sheridan EA. Utilization-focused integrative reviews in a nursing service. Appl Nurs Res. 

1988 Nov [citado 2017 Mar 08];11(4):195-206. PubMed; PMID 9852663. 

 

44. Murray P. You can lead a horse to water, but you can’t make it blog. Different seas, same 

boats? Column. Online J Nurs Inform [Internet]. 2012 [citado 2017 Marc 08];16(1):58-60. 

Disponível em: http://ojni.org/issues/?p=1255 

 

45. Shaffer SC, Lackey SP, Bolling GW. Blogging as a venue for faculty development. Nurs 

Educ Perspect [Internet]. 2006 [citado 2017 Mar 11]; 27(3): 126-9. Disponível em: 

https://www.questia.com/library/journal/1P3-1047643561/blogging-as-a-venue-for-nurse-

faculty-development 

 

46. Lin KY, Shen YF. The nursing students’ attitude toward using blogs in a nursing clinical 

practicum in Taiwan: a 3-R framework. Nurse Educ Today. 2013 [citado 2017 Mar 11]; 

33(9):1079-82. PubMed; PMID 22520239. 

 



 

87 

 

47. Reed SJ, Edmunds D. Use of a blog in an undergraduate nursing leadership course. Nurse 

Educ Pract. 2015 [citado 2017 Mar 11]; 15(6): 537-42. PubMed; PMID 26299700. 

 

48. Brito-Brito PR, Rodríguez-Álvaro M, Romero-Sánchez JM, Santillán-Garcia A, Paloma-

Castro O, Fernández-Gutiérrez DÁ. Blogged nursing analysis of the phenomenon and 

contextualization in the spanish setting. Comput Inform Nurs. 2015 [citado 2017 Mar 

11];33(2):63-70. PubMed; PMID 25521787. 

 

49. Moorley C, Chinn T. Using social media for continuous professional development. J Adv 

Nurs [Internet]. 2015 [citado 2017 Mar 11];71(4):713-7. Disponível em: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.12504/epdf 

 

50. Wentling TL, Waight C, Gallagher J, La Fleur J, Wang C, Kanfer A. E-learning: a review of 

literature. University of Illinois at Urbana-Champaign; 2000 [citado 2017 Mar 10]; 9:1-73. 

Disponível em: http://learning.ncsa.uiuc.edu/papers/elearnit.pdf 

 

51. Lara T. Blogs para educar: usos de los blogs en una pedagogía constructivista. Revista 

TELOS [Internet]. 2005 out [citado 2017 Mar 10]; 65: 86-96. Disponível em: 

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=2&rev=65.ht

m 

 

52. Billings DM. Wikis and blogs: consider the possibilities for continuing nursing education. 

J Contin Educ Nurs. 2009 [citado 2017 Mar 13]; 40(12): 534-5. PubMed; PMID 20000260. 

 

53. Shiau WL, Luo MM. Continuance intention of blog users: the impact of perceived 

enjoyment, habit, user involvement and blogging time. Behav Inf Technol [Internet]. 2013 

[citado 2017 Mar 12];32(6):570-83. Disponível em: http://www.pacis-net.org/file/2010/S20-

02.pdf 

 

54. Abbott PA, Coenen A. Globalization and advances in information and comunication 

technologies: the impact on nursing and health. Nurs Outlook. [citado 2017 Mar 12]2008; 

56(5):238-46.e2. PubMed; PMID 18922277. 

 

55. Schlachta-Fairchild L. International competencies for telenursing. Geneva: International 

Council of Nurses; 2007. 

 

56. Gassert CA. Technology and informatics competencies. Nurs Clin North Am. 2008 [citado 

2017 Mar. 12];43(4):507-21. PubMed; PMID 18940408. 

 

57. Skiba DJ, Connors HR, Jeffries PR. Information technologies and the transformation of 

nursing education. Nurs Outlook. 2008 [citado 2017 Mar. 13];56(5):225-30. PubMed; PMID 

18922273. 

 



 

88 

 

58. Weiner EE. Supporting the integration of technology into contemporary nursing education.  

Nurs Clin North Am. 2008 [citado 2017 Mar. 11];43(4):497-506. PubMed; PMID 18940407. 

 

59. Gomes EM, Morgado A. Compêndio de Administração: Administração pública e privada 

de A a Z.  Rio de Janeiro: Elsevier; 2012. 434 p. 

 

60. Polit, Denise F. Fundamentos da pesquisa em Enfermagem. 7a ed. Porto Alegre: Artmed; 

2011. 

 

61. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Cidades. Niterói. Censo Demográfico 

2010: resultados da amostra – características da população. [Internet] 2010. [citado 2017 

Mar 12]. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330330&search=rio-de-

janeiro|niteroi|infograficos:-informacoes-completas. 

 

62. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Participar para 

conhecer. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 88 p.: il. color. (Série D. Reuniões e 

Conferências) (Série Cadernos Metropolitanos). Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/I_seminario_gestao_participativa_regiao_metro

politana_II_rio_de_janeiro_participar_para_conhecer.pdf 

 

63.  Tostes MCS. Pacto federativo e a política sanitária municipal brasileira: os casos do Rio de 

Janeiro e de Niterói pós 90 [dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Centro 

de Estudos Gerais, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia; 2007 [citado 2017 fev. 13]. 

Disponível em: http://www.uff.br/dcp/wp-

content/uploads/2011/10/Disserta%C3%A7%C3%A3o-de-2007-M%C3%B4nica-

C%C3%BArcio.pdf 

 

64 Martins, Maria da Graça Guimarães. Acesso e continuidade do cuidado de pacientes com 

hipertensão arterial e diabetes mellitus, em Niterói, RJ (2005 a 2010). [dissertação]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Medicina; 2013 [citado 2017 fev. 13]. 

Disponível em: http://www.uff.br/saudecoletiva/images/Documentos/dissertacoes/graca.pdf 

 

65. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde. Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde. Consultas. Estabelecimentos de saúde. [citado 2017 Mar 10]. 

Disponível em: http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Es_Nome.asp?VTipo=0 

 

66. Pieper B, Mott M. Nurses knowledge of pressure ulcer prevention, staging, and 

description. Adv Wound Care [Internet]. 1995 [citado 2017 Mar 10];8(3):34-48. Disponível 

em: http://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/pressureulcertoolkit/putool7a.html 

 

67. Fernandes LM, Caliri MHL, Haas VJ. Efeito das Intervenções educativas no conhecimento 

dos profissionais de Enfermagem sobre prevenção de úlceras por pressão. Acta paul enferm 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330330&search=rio-de-janeiro|niteroi|infograficos:-informacoes-completas
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330330&search=rio-de-janeiro|niteroi|infograficos:-informacoes-completas


 

89 

 

[Internet]. 2008 [citado 2017 Mar 12];21(2):305-11. Disponível em: 

http://scielo.br/pdf/ape/v21n2/pt_a12v21n2.pdf 

 

68. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan 

Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and treatment of pressure ulcers: quick reference 

guide. Haesler E, editor. Cambridge Media: Perth, Australia; 2014. [citado 2017 Mar 12]. 

Disponível em: http://www.npuap.org/wp-content/uploads/2014/08/Updated-10-16-14-

Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf 

 

69.  Semeraro F; Signore L; Cerchiari EL. Retention of CPR performance in anaesthetists. 

Resuscitation [Internet]. 2006 [citado 2017 Mar 10];68(1):101-8. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957205002571 

 

70. Griep RH, Fonseca MJM, Melo ECP, Portela LF, Rotenberg L. Enfermeiros dos grandes 

hospitais públicos no Rio de Janeiro: características sociodemográficas e relacionadas ao 

trabalho. Rev bras enferm [Internet]. 2013 [citado 2017 Mar 12];66(esp):151-7. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v66nspe/v66nspea19.pdf 

 

71. Nomura Felícia Hiromi, Gaidzinski Raquel Rapone. Rotatividade da equipe de 

enfermagem: estudo em hospital-escola. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]. 2005 Out 

[citado 2017 Nov 25]; 13(5): 648-653.Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692005000500007&lng=pt.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692005000500007.  

 

 

72. Magalhães Ana Maria Muller de, Riboldi Caren de Oliveira, Dall'Agnol Clarice Maria. 

Planejamento de recursos humanos de enfermagem: desafio para as lideranças. Rev. bras. 

enferm.  [Internet]. 2009 Aug [cited 2017  Nov  25] ;  62(4): 608-612. Available from: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672009000400020&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672009000400020.  

 

73. Ruiz Paula Buck de Oliveira, Perroca Marcia Galan, Jericó Marli de Carvalho. Custo da 

rotatividade da equipe de enfermagem em hospital de ensino. Rev. esc. enferm. USP [Internet]. 

2016 Fev [citado 2017 Nov 25]; 50(1): 101-108. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342016000100101&lng=pt.  http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420160000100014. 

 

74. Fernandes Luciana Magnani, Caliri Maria Helena Larcher, Haas Vanderlei José. Efeito de 

intervenções educativas no conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre prevenção de 

úlceras pressão. Acta paul. enferm. [Internet]. 2008 [citado 2017 Nov 28]; 21 (2): 305-311. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

21002008000200012&lng=pt.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002008000200012. 

 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v66nspe/v66nspea19.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420160000100014


 

90 

 

 

75. Miyazaki Margareth Yuri, Caliri Maria Helena Larcher, Santos Claudia Benedita dos. 

Conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre prevenção da úlcera por pressão. Rev. 

Latino-Am. Enfermagem [Internet]. 2010 Dez [citado 2017 Nov 28]; 18 (6): 1203-1211. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692010000600022&lng=pt.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692010000600022. 

 

 76. Caliri MHL. A utilização da pesquisa na prática clínica de Enfermagem: limites e 

possibilidades [tese de Livre Docência]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto; 2002. [citado 2017 Mar 13]. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/22/tde-12042006-

102437/publico//TeseLivreDocenciaCaliriMH.pdf 

 

77. Rabeth SAN, Caliri MHL. Úlcera de pressão: estratégias para divulgação do conhecimento 

na literatura de Enfermagem. Rev paul enferm. 2003; 22(3): 307-14. 

 

78.  Gunningberg et al. Pressure ulcer knowledge of registered nurses, assistant nurses and 

sudent nurses: a descriptive, comparative multicentre study in Sweden. International Wound 

Jornal. 2013: 462-68 

 

79.  Zulkowski K, Ayello EA, Wexler S. Certification and education: do they affect pressure 

ulcer knowledge in nursing? Adv Skin Wound Care. 2007; 20(1): 34-8. 

 

80.  Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Gerência Geral de Tecnologia em 

Serviços de Saúde. Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde. Nota 

Técnica nº 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre práticas seguras para prevenção de lesão 

por pressão em serviços de saúde. Brasília: ANVISA, 2017. 24 p. 

 

81.  Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 

Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Política de educação e desenvolvimento 

para o SUS: caminhos para a educação permanente em saúde: pólos de educação permanente 

em saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2004. (Série C. Projetos, Programas e Relatórios) 

[citado 2017 Mar 13]. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica2_vpdf.pdf 

 

82. Kurcgant P. Educação continuada: caminho para a qualidade, Rev Paul Enferm. 

1993( citado 2017 Mar 12); 12(2):66-71 

 

83.  Kenski VM. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas: Papirus; 2008. 

 

84. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Acesso à internet e à televisão e posse 

de telefone móvel celular para uso pessoal: 2015. Rio de Janeiro: IBGE; 2016. Disponível 

em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99054.pdf 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica2_vpdf.pdf


 

91 

 

 

85. Abbott PA, Coenen A. Globalization and advances in information and communication 

technologies: The impact on nursing and health. Nurs outlook [Internet]. 2008 [citado 2017 

Mar 13];56:238-46. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2008.06.009 

 

86.  Zukerman, Erez. «Create a Website Easily With Wix». PCWorld -april 2012 

 

87. Rangel, EML. Conhecimento, práticas e fontes de informação de enfermeiros de um 

hospital sobre a prevenção e tratamento da úlcera de pressão. 2004. Dissertação (Mestrado em 

Enfermagem Fundamental). Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto; 2004. [citado 2017 Mar 12]. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-25052004-

105231/publico/Dissertacao.pdf 

88. Fernandes Luciana Magnani, Caliri Maria Helena Larcher, Haas Vanderlei José. Efeito de 

intervenções educativas no conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre prevenção de 

úlceras pressão. Acta paul. enferm. [Internet]. 2008 [citado 2017 Nov 28]; 21 (2): 305-311. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

21002008000200012&lng=pt.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002008000200012. 

 

89. Zukerman, Erez. «Create a Website Easily With Wix». PCWorld -april 2012. 

  

http://www.pcworld.com/article/253379/wix.html
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002008000200012
http://www.pcworld.com/article/253379/wix.html


 

92 

 

APÈNDICES 

 

APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de Identificação 

Título do Projeto: “Gerência do Cuidado na Prevenção de Lesões por Pressão- Construção de Ferramenta 

Interativa”. 

Pesquisador Responsável: Bernadete de Lourdes Oliveira da Silva Almeida. 

Orientadora: Profª Drª Bárbara Pompeu Christovam. 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Fundação Municipal de Saúde – Niterói-RJ 

Contatos: (21) 993884990; e-mail: bealmeida20@globo.com 

 

Voluntário: _______________________________________ Idade________ RG___________ 

 

Convidamos você a participar do projeto de pesquisa “Gerência do Cuidado na Prevenção de Lesões por 

Pressão- Estudo de Intervenção Educativa”, ligado a um projeto maior de pesquisa e extensão intitulado, 

Gerência do Cuidado de Enfermagem a Pacientes Portadores de Lesões Cutâneas, coordenado pela Profª Dra. 

Bárbara Pompeu Christovam, vinculado a linha de pesquisa Gerência do Cuidado de Enfermagem do Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência em Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, que neste 

estudo desenvolverá os seguintes objetivos: Objetivo geral : Levantar os saberes dos profissionais de Enfermagem 

sobre lesões por pressão no Hospital Municipal Carlos Tortelly; e específicos: Avaliar o impacto da ação educativa 

referente aos saberes e práticas preventivas e sobre lesões por pressão, realizadas pela equipe de Enfermagem do 

HMCT; Elaborar blog para a orientação das ações de gerência do cuidado voltadas para a prevenção de lesões por 

pressão. 

  Sua Participação é de extrema importância, porém voluntária. A qualquer momento pode desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador, ou com a 

Instituição. 

Pesquisa aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense, sob nº 149/2010. O estudo apresenta riscos mínimos, relacionados a sua participação, se 

considerarmos que ao responder as questões que serão levantadas suscite sentimentos de insatisfação e frustação 

no cenário da prática profissional. 

As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo de sua participação. Os 

dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Os dados serão posteriormente arquivados e 

seu nome não será divulgado, apenas as respostas serão analisadas. Você receberá respostas ou esclarecimentos a 

qualquer dúvida acerca do estudo, dos dados coletados, dos benefícios ou outros assuntos relacionados; bem como 

informações atualizadas durante a pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e 

revistas científicas. Atenciosamente, 

Equipe de pesquisa: Bernadete de Lourdes Oliveira da Silva Almeida, enfermeira do Hospital Municipal Carlos 

Tortelly (mat. SIAPE 06480225), aluna do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial- MPEA da UFF e 

Prof.ª Bárbara Pompeu Cristovam- MPEA- UFF. 

Declaração de consentimento 

Eu ,___________________________________________________, RG nº_____________ declaro ter sido 

Informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, ____de ______________de__________. 

 

_______________________________ _______________________________ 

  

mailto:bealmeida20@globo.com
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APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO DA ESCALA DE PIEPER & MOTT PARA AVALIAÇÃO 

DO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE LESÕES/ÚLCERAS POR 

PRESSÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 
I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

IDADE: ____________ SEXO: (   ) M   (   ) F 

CATEGORIA FUNCIONAL: (   ) Enfermeiro   (   ) Técnico de Enfermagem 

TEMPO DE TRABALHO NO HMCT: ____________ 

SETOR DE TRABALHO: ______________________ 

REGIME DE TRABALHO:  

(   ) Diarista 8h 

(   ) Plantonista 12 X 36 diurno 

(   ) Plantonista 12 X 36 noturno 

(   ) Plantonista 12 X 60 diurno 

(   ) Plantonista 12 X 60 noturno 

(   ) Plantonista 24 X 210 

TRABALHA EM OUTRA INSTITUIÇÃO: (   ) Sim   – Qual? __________________ 

             (   ) Não 

  
VERDADEIRO FALSO 

NÃO 

SEI 
1 A categoria I da úlcera por pressão é definido como um 

eritema que não embranquece. 
   

2 São fatores de risco para o desenvolvimento da úlcera 

por pressão: mobilidade; incontinência; nutrição 

adequada e alteração do nível de consciência. 

   

3 Todos os indivíduos de risco para úlcera por pressão 

devem ter uma inspeção sistemática da pele pelo menos 

uma vez por semana. 

   

4 Água quente e sabonete podem ressecar a pele e 

aumentar o risco para úlcera de pressão. 
   

5 É importante massagear as proeminências ósseas se 

estiverem hiperemiada. 
   

6  Uma úlcera por pressão em categoria III é uma perda 

parcial de pele envolvendo a epiderme. 
   

7 Todo indivíduo, na admissão hospitalar, deve ser 

avaliado quanto ao risco para desenvolver úlcera por 

pressão. 

   

8 Amido de milho, cremes, curativos transparentes (tipo 

Tegaderm ou Opsite) e curativos de hidrocolóides (tipo 

Duoderm) não protegem contra os efeitos da fricção. 

   

9 Úlceras por pressão na categoria IV apresentam uma 

perda de pele total com intensa destruição e necrose 

tissular ou danos aos músculos, ossos ou estruturas de 

suporte. 

   

10 Uma ingestão dietética adequada às necessidades de 

proteínas e calorias do paciente deve ser mantida 

durante a doença. 

   

11 As pessoas que ficam restritas no leito devem ser 

reposicionadas a cada 3 horas. 
   

12 Uma escala com horários para mudança de decúbito 

deveria ser escrita para cada paciente e colocada a beira 

do leito. 

   

     continua 
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continuação 

 

  
VERDADEIRO FALSO 

NÃO 

SEI 
13 Protetores como luvas d’água aliviam a pressão nos 

calcâneos. 
   

14 Rodas d’água ou almofadas tipo argola auxiliam na 

prevenção de úlcera por pressão. 
   

15 Na posição lateral, a pessoa deve ficar em ângulo de 30 

graus com a cama, a não ser que a condição do paciente 

não permita. 

   

16 A cabeceira da cama deve ser mantida em um baixo 

grau de elevação (não maior que um ângulo de 30 graus) 

consistente com as condições clínicas e recomendações 

médicas. 

   

17 Uma pessoa que não pode se movimentar deve ser 

reposicionada, enquanto sentada na cadeira, a cada 2 

horas. 

   

18 As pessoas que podem aprender devem ser orientadas a 

mudar seu peso a cada 15 minutos enquanto sentadas na 

cadeira. 

   

19 As pessoas que permanecem na cadeira devem usar uma 

almofada para proteção no assento. 
   

20 Úlceras por pressão no estágio II apresentam uma perda 

da pele na sua espessura total. 
   

21 A pele deve permanecer limpa e seca.    
22 Medidas de prevenção não necessitam ser usadas para 

prevenir novas lesões quando o paciente já possui úlcera 

por pressão. 

   

23 Lençol móvel ou forros devem ser utilizados para 

transferir ou movimentar pacientes. 
   

24 A mobilização e a transferência de pacientes totalmente 

dependentes devem ser feitas por duas ou mais pessoas. 
   

25 Medidas de reabilitação devem ser instituídas, se o 

estado geral do paciente permitir. 
   

     
26 Pacientes e familiares devem ser orientados quanto às 

causas e fatores de risco para o desenvolvimento de 

úlcera por pressão. 

   

27 As proeminências ósseas podem ficar em contato direto 

uma com a outra. 
   

28 Toda pessoa avaliada como em risco para desenvolver 

úlcera por pressão deveria ser colocada em colchão 

redutor de pressão (Ex: colchão d’água). 

   

29 A pele exposta à umidade danifica-se mais facilmente.    
30 As úlceras por pressão são feridas estéreis.    
31 Uma cicatriz de úlcera por pressão poderá lesar mais 

rapidamente que a pele íntegra. 
   

32 Uma bolha no calcâneo não deve ser motivo de 

preocupação. 
   

   continua 

conclusão 
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VERDADEIRO FALSO 

NÃO 

SEI 
33 Uma maneira de diminuir a pressão nos calcâneos é 

elevá-los do leito. 
   

34 Todo o cuidado administrado para prevenir ou tratar 

úlceras por pressão não precisa ser documentado. 
   

35 Cisalhamento é a força que ocorre quando a pele adere 

a uma superfície e o corpo desliza em sentido contrário. 
   

36 A fricção pode ocorrer ao movimentar a pessoa na 

cama. 
   

37 As úlceras por pressão em categoria II podem ser 

extremamente dolorosas pela exposição de terminações 

nervosas. 

   

38 Para as pessoas que têm incontinência, a limpeza da 

pele deve ocorrer no momento que se sujar e nos 

intervalos de rotina. 

   

39 Programas educacionais podem reduzir a incidência de 

úlcera por pressão. 
   

40 Pacientes hospitalizados precisam ser avaliados quanto 

ao risco para úlcera por pressão uma única vez 
   

41 Um ambiente de baixa umidade pode predispor uma 

pessoa a úlcera por pressão 
   

42 Para minimizar a exposição da pele a humidade na 

incontinência, traçados de cama devem ser utilizados 

para absorver humidade 

   

43 Fibrina é tecido necrosado amarelo ou cremoso em um 

leito de ferida 
   

44 Tunificação é a destruição que ocorre sob a pele    
45 Uma superfície de redistribuição da pressão reduz a 

pressão de interface com o tecido abaixo da pressão de 

fechamento capilar 

   

46 A baixa pontuação de Braden está associada ao aumento 

do risco de úlcera por pressão 
   

47 A pele é o maior órgão do corpo    
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

 
 

 

 

 


