


 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA –EEAAC 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL-MPEA 

SIMULAÇÃO DE BAIXA FIDELIDADE COMO FERRAMENTA 

EDUCACIONAL NA APRENDIZAGEM DOS TIPOS DE TECIDO EM LESÃO 

POR PRESSÃO: estudo metodológico 

Autor: Cássio Silva Lacerda 

Orientadora: Profª Drª Selma Petra Chaves Sá 

Linha de Pesquisa: O Contexto do Cuidar em Saúde 

Niterói, setembro - 2020 

 

Rua Dr. Celestino, 74 

24020-091- RJ – Brasil 

Tel (21) 2629-9493 
e-mail: mpeauff@gmail.com 

www.uff.br/mpea 

   

http://www.uff.br/mpea


 

 

Etapas da Elaboração 

Elaboração do 

Projeto de Pesquisa 

Submissão a Plataforma Brasil 

e Comitê de Ética do HUAP 

Aprovação no CEP- CAAE  

Início da Coleta de Dados 

2ª Etapa- Elaboração das Lesões por pressão 

3ª Etapa: Validação pelos juízes especialistas 

 

4ª Etapa: Adequação da simulação após 

validação com juízes especialistas 

Revisão 

Integrativa 

 

PRODUTO 

 

1ª Etapa- Revisão integrativa 



PRODUTO – SIMULAÇÃO DE LESÕES- Guia do Tutor 

Processo: Trata-se do processo artesanal de elaboração de (4) quatro lesões à base de 

compostos orgânicos simulando os tipos de tecidos presentes no leito das lesões por 

pressão (LP) fixadas em manequins de baixa fidelidade e também uma sugestão de 

aplicação da simulação através do treinamento de habilidades. Vale ressaltar que o 

produto é fruto de uma dissertação de mestrado como uma alternativa para o 

favorecimento do ensino do conteúdo aos estudantes de enfermagem. 

Proposta de aplicação da simulação 

As lesões podem ser elaboradas em sala de aula em conjunto com os alunos ou o 

próprio professor poderá confeccioná-las e mantê-las refrigeradas para atender diversos 

alunos na graduação de enfermagem com a experiência da simulação, mantendo a 

qualidade dos compostos orgânicos. 

1-Elaboração das Lesões por Pressão a base de compostos orgânicos para simulação  

Lesão 1- Simulação do tecido necrótico 

Utiliza-se uma casca de manga orgânica bem madura com pintas pretas que foi 

colocada ao sol durante um dia inteiro para secagem. Após isso, foi fixada no manequim 

uma base de papel toalha com uma super cola (adesivo instantâneo) e logo colada a casca 

nessa base de papel para melhor aderência. 

As bordas da lesão foram feitas com garrotes cortados ao meio colados no 

manequim e foram maquiadas com base de maquiagem feminina que aproximassem da 

coloração do manequim e de uma borda de LP. Ao final foi aplicada base de unha 

transparente para tornar a lesão impermeável e permitindo a realização do curativo pelo 

aluno sem que danifique a lesão confeccionada, caso este seja o objetivo do docente. 

Após as ações descritas acima, resultou na lesão com similaridade com o tecido 

necrótico abaixo apresentado. 

 



 

Figura 1 - Lesão 1: Simulação de lesão por pressão com tecido necrótico com a casca da 

fruta manga (fruto da mangueira cientificamente conhecida como Mangifera indica) 

fixada em calcâneo E do manequim de baixa fidelidade. 

Lesão 2- Simulação do tecido de granulação 

Utiliza-se uma casca de pimentão vermelho, recortando-a no formato de uma 

lesão. Após isso, foi fixada no manequim uma base de papel toalha com uma super cola 

(adesivo instantâneo) e logo colada a casca (parte de externa) nessa base de papel para 

melhor aderência e deixada a parte interna da casca visível por apresentar aspectos 

similares ao tecido de granulação. 

As bordas da lesão foram feitas com garrotes cortados ao meio colados no 

manequim e foram maquiadas com base de maquiagem feminina que aproximassem da 

coloração do manequim e de uma borda de LP. Ao final foi aplicada base de unha 

transparente para tornar a lesão impermeável e permitindo a realização do curativo pelo 

aluno sem que danifique a lesão confeccionada, caso este seja o objetivo do docente. 

Após as ações descritas acima, resultou na lesão com similaridade com o tecido 

granulação abaixo apresentado. 

 

 



Figura 2 - Lesão 2: Simulação de lesão por pressão com tecido de granulação com a 

casca do fruto pimentão (Capsicum annuum L) fixada em MSE na região do cotovelo do 

manequim de baixa fidelidade. 

 

Lesão 3- Simulação do tecido de esfacelo 

Utiliza-se o interior (parte que envolve o caroço) de um mamão orgânico maduro 

por apresentar coloração similar ao esfacelo, distribuindo- o no formato de uma lesão. 

Após isso, foi colocado no manequim em cima de uma base de papel toalha que foi fixada 

com uma super cola (adesivo instantâneo). 

As bordas da lesão foram feitas com garrotes cortados ao meio colados no 

manequim que também serviram para moldar a polpa de mamão em formato de lesão por 

ter um aspecto mole, em seguida as bordas foram maquiadas com base de maquiagem 

feminina que aproximassem da coloração do manequim e de uma borda de LP. Ao final 

foi aplicada base de unha transparente para tornar a lesão impermeável e permitindo a 

realização do curativo pelo aluno sem que danifique a lesão confeccionada, caso este seja 

o objetivo do docente. 

Após as ações descritas acima, resultou na lesão com similaridade com o tecido 

de esfacelo abaixo apresentado. 

 

Figura 3 - Lesão 3: Simulação de lesão por pressão com tecido de esfacelo com fruto 

mamão (Carica papaya L.) fixada em MSD na região do cotovelo do manequim de baixa 

fidelidade. 

Lesão 4- Simulação de tecidos mistos (necrótico, granulação e esfacelo) 

Utiliza-se os compostos orgânicos anteriormente descritos (lesões 1,2 e 3) para 

simular uma LP com tecidos mistos, distribuindo- o no formato de uma lesão. Após isso, 

foi colocado no manequim em cima de uma base de papel toalha que foi fixada com uma 

super cola (adesivo instantâneo) e logo colados os compostos utilizados nas lesões 

anteriores nessa base de papel para melhor aderência. 



As bordas da lesão foram feitas com garrotes cortados ao meio colados no 

manequim que também serviram para moldar a LP, em seguida as bordas foram 

maquiadas com base de maquiagem feminina que aproximassem da coloração do 

manequim e de uma borda de LP. Ao final foi aplicada base de unha transparente para 

tornar a lesão impermeável e permitindo a realização do curativo pelo aluno sem que 

danifique a lesão confeccionada, caso este seja o objetivo do docente. 

Após as ações descritas acima, resultou na lesão com similaridade com os tecidos 

mistos (necrótico, granulação e esfacelo) abaixo apresentado. 

 
Figura 4 - Lesão 4: Simulação de lesão por pressão com tecidos mistos (granulação, 

esfacelo e necrótico) simulados pelas frutas anteriormente citadas fixada em região sacral 

do manequim de baixa fidelidade. 

1.1- Acondicionamento 

Após o desenvolvimento, pode-se acondicionar os materiais em refrigerador para 

para manter a qualidade dos compostos orgânicos. Vale ressaltar que o facilitador deve 

avaliar as condições de cada lesão para o treinamento e no caso de deterioração o mesmo 

deverá elaborar outra.  



2- Proposta de aplicação da simulação 

2.1-Planejamento 

Para a construção do treinamento, o facilitador pode ter como base o modelo 

Natinal League Nursing/ Jeffries Simulation Framework desenvolvido por Jeffries 

(2005)1 e atualizado em 2012. 

Sugere-se o treinamento de habilidades como estratégia de aplicação da simulação 

construída nesta pesquisa em manequins de baixa fidelidade composta por 4 lesões à base 

de frutas com os diferentes tecidos existentes nas LP. Para isso, o professor necessitará 

elaborar uma atividade de ensino, constituída de textos acadêmicos e aula expositiva e a 

escolher a melhor forma de aplicar o treinamento através da simulação, levando em 

consideração que existem várias alternativas para seu desenvolvimento. 

Vale ressaltar, que existe uma diversidade de metodologias de aprendizagem ativa 

que podem ser utilizadas nos treinamentos de simulação, onde a escolha irá depender do 

julgamento do facilitador, das características da instituição e dos estudantes de 

enfermagem. 

Levando em consideração que a ferramenta educacional desenvolvida neste 

estudo visa o ensino na graduação de enfermagem, a seguir serão sugeridos os itens 

básicos para criação do treinamento, desenvolvimento e aplicação da estratégia de 

treinamento de habilidades em simulação: 

2.2-Leituras complementares 

A leitura complementar de textos acadêmicos é sugerida para ser realizada antes 

da aula expositiva, com o objetivo de os estudantes se familiarizarem com o conteúdo de 

LP, no que diz respeito a sua definição, fatores de risco, prevenção, intervenções, 

tratamento, classificação e principalmente artigos que abordem como fazer a 

identificação dos tipos tecidos e suas especificidades, este que cabe destacar que é o 

objetivo de aprendizagem na simulação. Assim, o aprendizado do estudante será mais 

favorecido, bem como o julgamento clínico no treinamento de simulação. 

Portanto, o docente ao encontrar artigos científicos com essas abordagens, deverá 

também construir a aula expositiva levando em consideração o objetivo da simulação.  



2.3-Aula expositiva 

A aula expositiva tem como proposta favorecer aos estudantes de enfermagem a 

compreensão das alterações fisiopatológicas que ocorrerem nos pacientes com LP e 

instrumentalizá-los de conhecimento para identificar os diferentes tipos de tecidos. 

Para tanto, o conteúdo da aula expositiva deve compreender na abordagem dos 

conceitos de LP, fatores de risco, prevenção, intervenções, tratamento, classificação e 

principalmente de como fazer a identificação dos tipos tecidos e suas especificidades. 

O propósito do conteúdo é apresentar o tema de LP com intuito de permitir ao 

estudante durante a simulação a capacidade de identificar os tipos de tecidos presentes 

nos leitos das 4 LP simuladas com compostos orgânicos em manequim de baixa 

fidelidade. 

2.4-Aplicação da Simulação 

Existem diversas possibilidades para o treinamento e a forma de aplicação da 

simulação na aprendizagem ativa como ensino por pares, entre outros treinamentos de 

habilidades que podem ser utilizados para o seu desenvolvimento. Para isso, o docente 

deverá fazer uma avaliação holística de qual estratégia será mais viável no seu contexto. 

Portanto, sugere-se o treinamento de habilidades simuladores/manequins de baixa 

fidelidade para aplicação da simulação. 

Vale destacar que o docente deverá fazer a criação de um termo de autorização de 

imagem para consentimento e assinatura do estudante se a estratégia for realizada com 

filmagens ou captura de imagens. 

2.5-Fidelidade  

A fidelidade para o treinamento pode ser psicológica levando em consideração a 

percepção do aluno em relação ao ambiente ou física que faz referência ao ambiente e ao 

simulador(2). Ressalta-se uma alta fidelidade física em relação as 4 lesões à base de 

compostos orgânicos desenvolvidas no estudo que foram validadas por juízes 

especialistas quanto ao seu grau de realismo e semelhança com os tipos de tecidos 

presentes no leito das LP. 

O local sugestivo para aplicação do treinamento é o laboratório de habilidades, 

local onde exista um leito e manequim de baixa fidelidade com vestimenta hospitalar. 

Também pode ser potencializado sua fidelidade se possuir formato de enfermaria com 

pias, paredes adequadas e pintura, piso, camas, materiais para proteção individual, 



pulseira de identificação, prancheta com quadro clínico do paciente, materiais para 

medicação, para oxigenação, entre outros. 

O manequim de baixa fidelidade a ser utilizado favorece a reprodução realista do 

procedimento e o desenvolvimento de habilidades que o estudante praticará com o ser 

humano. 

O treinamento não tem um tempo determinado para cada aluno, desde que ele 

alcance os objetivos do treinamento. Cada grupo pode ser composto de 2 a 4 estudantes  

(3). 

O treinamento envolve pensamento complexo, raciocínio clínico para tomada de 

decisão e intervenção(4). Após a avaliação das 4 LP, o estudante deve descrever a região 

anatômica, o tipo e aspecto de cada tecido dos leitos das LP. 

2.6-Briefing 

O propósito do briefing é acordar com os estudantes as bases para o treinamento 

e ajudar os mesmos na execução dos objetivos. Neste momento o docente informa como 

será a metodologia de aplicação, orientações aos alunos sobre os manequins, o ambiente, 

funções, tempo, objetivos e caso clínico do paciente. 

No pré-briefing ou briefing o docente irá apresentar aos estudantes na forma de 

caso clínico por meio da passagem de plantão do enfermeiro do turno da noite para o 

turno da manhã e disponibilizado de forma escrita no prontuário do paciente 

Caso clínico: Paciente idosa, sexo feminino, 89 anos, negra, casada, 3 filhos, aposentada, 

moradora de Valença –RJ, alfabetizada até o 8º ano do ensino fundamental, renda familiar 

de dois salários mínimos. Foi admitida no Hospital Municipal com diagnóstico de 

Infecção do trato urinário e rebaixamento de nível de consciência, instabilidade 

hemodinâmica, necessitando de internação de leito de Unidade de Clínica Médica. 

Paciente no momento acamada devido Alzheimer em fase avançada tardia, possui 

diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica, eupneica, normotensa, eucardica, 

em uso de cateter nasoenteral com dieta hipoproteica devido sua função renal via bomba 

infusora, presença de acesso venoso periférico em membro superior esquerdo em região 

antecubital com cateter curto flexível tipo teflon nº 20, salinizado, em uso de 

antibioticoterapia e analgesia, diurese em fralda, pele seca e fragilidade cutânea, escore 

de 11 pontos na escala de Braden, portadora de 4 lesões por pressão nas regiões dos 

cotovelos direito e esquerdo, sacral e do calcâneo esquerdo. Acompanhada pela equipe 

de enfermagem, médica, nutricional e será avaliada clinicamente e suas 4 LP pelo 

enfermeiro para iniciar tratamento tópico com coberturas interativas para favorecer o 

processo de cicatrização. Sinais Vitais: saturação de O2 96%, pressão arterial 120 x 80 

mmHg, frequência cardíaca 90 bat/min, temperatura axilar 36, 9°C 

  



2.7-Objetivos da simulação 

Objetivo geral: simular quatro lesões à base de composto orgânico no manequim de 

baixa fidelidade dentro do laboratório de habilidades, esperando que os participantes 

consigam identificar cada um dos tipos tecidos presentes no leito das quatro LP 

simuladas. 

Objetivo específico: descrever o tipo, a localização e características de cada tecido 

encontrado nos leitos das LP. 

No que diz respeito aos objetivos, o docente poderá também acrescentar como objetivo 

específico o tipo de tratamento que pode ser utilizado em cada lesão de acordo com o tipo 

de tecido. 

2.8-Material de estudo prévio 

Para possibilitar um melhor desenvolvimento do aluno no cenário, o docente 

fornecerá subsídios como a leitura complementar de artigos científicos e aula expositiva 

levando em consideração o objetivo da simulação. Tais materiais devem conter a 

definição de LP, fatores de risco, prevenção, intervenções, tratamento, classificação e 

principalmente a abordagem de como fazer a identificação dos tipos tecidos e suas 

especificidades, destacando que este é o objetivo de aprendizagem na simulação. 

2.9-Resolução de problemas 

O treinamento terá a simulação de 4 lesões à base de frutas em manequim de baixa 

fidelidade com tipos de tecidos encontrados no leito das lesões para que o aluno faça a 

identificação dos tecidos e diga as características de cada tipo de tecido presente no leito 

das LP. O docente pergunta ao estudante que avaliará as características de cada LP. 

Apoio ao estudante 

Fornecer pistas verbalmente quanto a localização, cor e características dos tipos 

de tecidos presentes no leito das LP, pelo /facilitador aos estudantes para que possam 

melhor assimilar o treinamento da habilidade a ser desenvolvida. 

Validação de aparência e conteúdo  

Como o treinamento de habilidades leva em consideração a aparência da 

simulação para o estudante treinar, ressalta- se que as 4 lesões simuladas em manequins 

de baixa fidelidade à base de compostos orgânicos desenvolvidas no estudo foram 



validadas por juízes especialistas quanto ao seu grau de realismo e semelhança com os 

tipos de tecidos presentes no leito das LP, alcançando 94,4 % na validação por estes que 

eram enfermeiros especialistas em enfermagem dermatológica e estomaterapia. 

Avaliação 

A avaliação do treinamento pode ser realizada por meio de feedback diretivo após 

avaliação de cada LP pelo estudante com indagações (Por que você pensa que é esse 

tecido? Por que você acha que é essa localização? Por que escolheu essa característica do 

tecido) a cada avaliação errada pelo estudante. 

Nesta sessão, os participantes e o /facilitador irão interagir na avaliação de cada 

uma das 4 LP simuladas, assim neste momento de interação e reflexão acredita-se que 

pode ocorrer um processo cognitivo da aprendizagem.  

Foi construído um checklist da habilidade a ser desenvolvida durante as etapas da 

simulação, portanto segue abaixo o modelo sugestivo: 

 

3- CHECKLIST AO ESTUDANTE DA HABILIDADE A SER DESENVOLVIDA 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE TECIDOS PRESENTES DAS 4 LP 

ETAPAS DO TREINAMENTO 

 

Estudante/Grupo________________________Facilitador______________________ 

REALIZADO TREINAMENTO CORRETO 

 Pré-procedimento  

❏ Leituras complementares 

❏ Aula expositiva 

❏ 

Briefing- explicação da estratégia de treinamento, orientações 

aos alunos sobre os manequins, o ambiente, funções, tempo, 

objetivos e caso clínico do paciente 

 Procedimento  

❏ Reunir os materiais 



❏ Revisar e verificar o quadro clínico do paciente em prancheta  

❏ Higienizar as mãos  

❏ Utilizar EPI / luvas adequadas 

 

IDENTIDIFICAÇÃO DOS TECIDOS DAS 4 LP - ETAPAS DO TREINAMENTO 

REALIZADO TREINAMENTO CORRETO 

 

 

 

❏ 

❏ 

❏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESÃO POR PRESSÃO 1 

Região: Calcâneo E 

Tipo de tecido do leito: Necrótico 

Características do tecido: Escara estável (isto é, seca, coloração 

escurecida, aderente, sem eritema ou flutuação). Manifestação final 

de uma célula que sofreu lesões irreversíveis e representa um 

importante fator de risco para contaminação e proliferação 

bacteriana, além de servir como barreira ao processo de 

cicatrização(5). 

 

❏ 

❏ 

❏ 

 

LESÃO POR PRESSÃO 2 

Região: Cotovelo E 

Tipo de tecido do leito: Granulação 

Características do tecido: Crescimento de pequenos vasos 

sanguíneos e de tecido conectivo para preencher feridas de espessura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

total. O tecido da LP é saudável brilhante, coloração vermelho vivo, 

lustroso e granular com aparência aveludada. Quando o suprimento 

vascular é pobre, o tecido apresenta-se de coloração rosa pálido ou 

esbranquiçado para o vermelho opaco(5). 

 

 

❏ 

❏ 

❏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESÃO POR PRESSÃO 3 

Região: Cotovelo D 

Tipo de tecido do leito: Esfacelo 

Características do tecido: Tecido necrosado de consistência delgada, 

mucóide, macia e de coloração amarela. Formado por bactérias, 

fibrina, elastina, colágeno, leucócitos intactos, fragmentos celulares, 

exsudato e grandes quantidades DNA. Podem estar firmes ou 

frouxamente aderidos no leito e nas bordas da ferida(5). 

 

 

❏ 

❏ 

❏ 

 

LESÃO POR PRESSÃO 4 

Região: Sacral 

Tipo de tecido do leito: Mistos (esfacelo, necrótico e granulação) 

Características do tecido: As mesmas das LP 1,2 e 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO 

REALIZADO TREINAMENTO CORRETO 

  Pós Procedimento  

❏  Feedback diretivo após avaliação de cada LP 

❏  

Indagações a cada avaliação errada pelo estudante (Por que 

você pensa que é esse tecido? Por que você acha que é essa 

localização? Por que escolheu essa característica do tecido) 

❏ 

Necessidade de discussão final de acordo com dificuldades 

encontradas pelo estudante 
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