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RESUMO 

Lacerda CS. SIMULAÇÃO DE BAIXA FIDELIDADE COMO FERRAMENTA 

EDUCACIONAL NA APRENDIZAGEM DOS TIPOS DE TECIDOS EM LESÃO 

POR PRESSÃO: estudo metodológico [Dissertação de mestrado]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Enfermagem; 2020. 

O uso da simulação vem ganhando destaque como ferramenta educacional no ensino da 

graduação de enfermagem, utilizando locais e ferramentas para o estímulo à curiosidade, 

à postura ativa e à experimentação. Para tanto simular os diferentes tecidos possíveis de 

ocorrerem no leito das lesões por pressão (LP), permite ao aluno visualizar como 

realmente são esses tecidos, gerando reflexão, habilidades diagnósticas para tomada de 

decisão e melhor correlação teórico-prática. Diante da problemática acerca do ensino 

teórico prático sobre LP, tivemos como objeto de estudo a simulação dos tipos de tecidos 

presentes nas lesões por pressão visando o ensino na graduação de enfermagem. Este 

estudo teve como objetivo elaborar e validar o uso da simulação de baixa fidelidade 

utilizando compostos orgânicos à base de frutas para simular os diferentes tecidos nas LP. 

Os objetivos específicos foram: Identificar na literatura científica os tipos de simulações 

utilizadas como metodologia ativa, com estudantes de enfermagem para o ensino da 

avaliação de lesão por pressão; elaborar as lesões por pressão utilizando compostos 

orgânicos para simulação; desenvolver prática simulada de baixa fidelidade utilizando 

compostos orgânicos à base de frutas para simular os diferentes tecidos existentes nas 

lesões por pressão visando o ensino na graduação de enfermagem e validar a simulação a 

partir de juízes especialistas na temática. Trata-se de estudo do tipo metodológico, 

realizado com 9 juízes especialistas em enfermagem dermatológica/estomaterapia. O 

cenário de pesquisa para elaboração da ferramenta educacional foi o laboratório de 

Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense-UFF. A coleta de dados do estudo foi composta por quatro etapas para dar 

origem ao produto final: 1º Etapa- revisão integrativa; 2º Etapa – elaboração das Lesões 

por Pressão a base de compostos orgânicos para simulação; 3º Etapa- validação pelos 

juízes especialistas da simulação com os tipos de tecidos presentes nos leitos das lesões 

por pressão com lesões artificiais a base de compostos orgânicos; 4º Etapa: Adequação 

da simulação após validação com juízes especialistas. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense com o número do 

parecer 3.676.562, CAAE 24651419.5.0000.5243. Esta pesquisa elaborou e validou uma 

ferramenta educacional através da simulação em manequins de baixa fidelidade 

utilizando compostos orgânicos à base de frutas para simular 4 lesões com os diferentes 

tecidos existentes nas LP. Assim, o produto final validado pelos juízes especialistas 

foram quatro lesões com os tipos de tecidos presentes no leito das LP fixadas em 

manequins de baixa fidelidade como uma alternativa para o favorecimento do ensino do 

conteúdo aos estudantes de enfermagem. Foi utilizado como instrumento (escala Likert) 

para avaliação da ferramenta educacional pelos juízes, possuindo um total de 06 itens a 

serem respondidos, composto por três blocos, cada um dos 09 juízes respondeu a 06 itens 

do instrumento (09 participantes x 06 itens a serem respondidos) totalizando 54 respostas 

(100%). Assim 52 respostas (96,29%) foram positivas, entre totalmente adequado e 

adequado. Observou-se, uma tendência dos juízes de optar pelas respostas de forma 

concordante (Adequado ou Totalmente Adequado). Desta forma, a ferramenta 

educacional obteve níveis satisfatórios na validação dos blocos do instrumento e poderá 

contribuir para qualificação em enfermagem, segurança do paciente, ensino e pesquisa. 

Descritores: Treinamento por Simulação; Modelos Educacionais; Lesão por pressão; 

Estudantes de Enfermagem 



 

 

SUMMARY 

Lacerda CS. LOW-FIDELITY SIMULATION AS AN EDUCATIONAL TOOL IN 

LEARNING TYPES OF TISSUE IN PRESSURE INJURIES: methodological study 
[Master's thesis]. Niterói: Fluminense Federal University, Faculty of Nursing; 2020. 

 

The use of simulation has stand out as an educational tool in the teaching of undergraduate 

nursing, using places and tools to stimulate curiosity, active posture, and experimentation. 

Therefore, to simulate the different tissues that can possibly appear in the bed of pressure 

injuries (PI), allows the student to visualize how these tissues really are, creating 

reflection, diagnostic skills for decision making and better theoretical-practical 

correlation. In view of the problem of the theoretical and practical teaching about PI, our 

object of study was the simulation of the types of tissues present in pressure injuries 

aiming at teaching in undergraduate nursing. This study aimed to elaborate and validate 

the use of low-fidelity simulation using fruit-based organic compounds to simulate the 

different tissues in PI. The specific objectives were: To identify in the scientific literature 

the types of simulations used as an active methodology, with nursing students to teach 

pressure injury assessment; elaborate pressure injuries using organic compounds for 

simulation; to develop a simulated low-fidelity practice using organic fruit-based 

compounds to simulate the different existing tissues in pressure injuries looking forward 

to teach undergraduate nursing, and validate the simulation based on expert judges on the 

subject. This is a methodological study, carried out with 9 experts in dermatological 

nursing / stomatherapy. The research scenario for the elaboration of the educational tool 

was the Nursing laboratory of the Aurora de Afonso Costa Nursing School from the  

Federal Fluminense University-UFF. The data collection of the study was composed of 

four stages to give rise to the final product: 1st Stage - integrative review; 2nd Stage - 

preparation of Pressure Injuries based on organic compounds for simulation; 3rd Stage - 

validation by the experts of the simulation with the types of tissues present in the beds of 

pressure injuries with artificial injuries based on organic compounds; 4th Stage: 

Adequacy of the simulation after validation with expert judges. The research was 

approved by the Research Ethics Committee (CEP) of the Federal Fluminense University 

under the number of 3,667,562, CAAE 24651419.5.0000.5243. This research developed 

and validated an educational tool through the simulation on low-fidelity mannequins 

using organic compounds based on fruits to simulate 4 injuries with the different tissues 

existing in the PI. Thus, the final product validated by the expert judges was four injuries 

with the types of tissues present in the PI bed attached on low-fidelity mannequins as an 

alternative to promote the teaching of this content to nursing students. A Likert scale was 

used as an instrument for evaluation of the educational tool by the judges, with a total of 

06 items to be answered, composed by three blocks. Each of the 09 judges answered 06 

items of the instrument (09 participants x 06 items to be answered) with a total of 54 

answers (100%). Thus, 52 answers (96.29%) were positive, between totally adequate and 

adequate. There was a tendency for the judges to choose the answers accordingly 

(Adequate or Totally Adequate). In this way, the educational tool obtained satisfactory 

levels in the validation of the instrument blocks and shall contribute to qualification in 

nursing, patient safety, teaching and research. Descriptors: Simulation Training; 

Educational Models; Pressure Ulcer; Students, Nursing 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

Lacerda CS. LA SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD COMO HERRAMIENTA 

EDUCATIVA EN EL APRENDIZAJE DE TIPOS DE TEJIDOS EN LESIONES POR 

PRESIÓN: estudio metodológico [Tesis de Maestría]. Niterói: Universidad Federal Fluminense, 
Facultad de Enfermería; 2020. 
 

El uso de la simulación ha ganado protagonismo como herramienta educativa en la 

enseñanza de la graduación en enfermería, utilizando lugares y herramientas para 

estimular la curiosidad, la postura activa y la experimentación. Por lo tanto, simular los 

diferentes tejidos posibles de ocurrir en el lecho de lesiones por presión (LP) permite al 

alumno visualizar cómo son realmente estos tejidos, generando reflexión, habilidades 

diagnósticas para la toma de decisiones y una mejor correlación teórico-práctica. Ante el 

problema de la enseñanza teórica y práctica sobre la LP, tuvimos como objeto de estudio 

la simulación de los tipos de tejidos presentes en las lesiones por presión con el objetivo 

de la enseñanza en la graduación de enfermería. Este estudio tuvo como objetivo elaborar 

y validar el uso de simulación de baja fidelidad utilizando compuestos orgánicos a base 

de frutas para simular los diferentes tejidos en LP. Los objetivos específicos fueron: 

Identificar en la literatura científica los tipos de simulaciones utilizadas como 

metodología activa, con estudiantes de enfermería para enseñar evaluación de lesiones 

por presión; elaborar lesiones por presión utilizando compuestos orgánicos para la 

simulación; Desarrollar una práctica simulada de baja fidelidad utilizando compuestos 

orgánicos a base de frutas para simular los diferentes tejidos existentes en las lesiones por 

presión con el objetivo de enseñar a los estudiantes de enfermería y validar la simulación 

a partir de jueces expertos en la materia. Se trata de un estudio metodológico, realizado 

con 9 expertos en enfermería dermatológica / terapia enterostomal. El escenario de 

investigación para la elaboración de la herramienta educativa fue el laboratorio de 

enfermería de la Escuela de Enfermería Aurora de Afonso Costa, de la Universidad  

Federal Fluminense-UFF. La recogida de datos del estudio se compuso de cuatro etapas 

para dar lugar al producto final: 1ª Etapa - revisión integradora; 2ª etapa: preparación de 

lesiones por presión basadas en compuestos orgánicos para simulación; 3ª Etapa - 

validación por los expertos de la simulación con los tipos de tejidos presentes en los 

lechos de lesiones por presión con lesiones artificiales a base de compuestos orgánicos; 

4ª Etapa: Adecuación de la simulación después de la validación con jueces expertos. La 

investigación fue aprobada por el Comité de Ética en Investigación (CEP) de la 

Universidad Federal Fluminense con el número 3.667.562, CAAE 

24651419.5.0000.5243. Esta investigación desarrolló y validó una herramienta educativa 

a través de la simulación en maniquíes de baja fidelidad utilizando compuestos orgánicos 

a base de frutas para simular 4 lesiones con los diferentes tejidos existentes en el LP. Así, 

el producto final validado por los jueces expertos fueron cuatro lesiones con los tipos de 

tejidos presentes en el lecho de las LP adheridos en maniquíes de baja fidelidad como 

alternativa para favorecer la enseñanza de contenidos a estudiantes de enfermería. Se 

utilizó como instrumento (escala Likert) para la evaluación de la herramienta educativa 

por parte de los jueces, teniendo un total de 06 ítems por contestar, compuestos por tres 

bloques, cada uno de los 09 jueces respondió a 06 ítems del instrumento (09 participantes 

x 06 ítems por contestar) totalizando 54 respuestas (100%). Así, 52 respuestas (96,29%) 

fueron positivas, entre totalmente adecuadas y adecuadas. Los jueces tenían una tendencia 

a elegir las respuestas en acuerdo (Adecuado o Totalmente Adecuado). De esta manera, 

la herramienta educativa obtuvo niveles satisfactorios en la validación de los bloques de 

instrumentos y puede contribuir a la calificación en enfermería, seguridad del paciente, 

enseñanza e investigación. Descriptores: Entrenamiento por Simulacro; Modelos 

Educativos; Úlcera por Presión; Estudiantes de Enfermería. 
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1 INTRODUÇAO 

A lesão por pressão (LP) pode ser entendida como um dano localizado na pele 

e/ou tecidos subjacentes a ela, se apresentando com pele íntegra ou lesão aberta, dolorosa 

ou não, normalmente em uma área de proeminência óssea sendo associada à fricção, 

cisalhamento e também, ao uso de dispositivos médicos(1).  

A LP pode resultar da pressão intensa e/ou prolongada, baixa nutrição, circulação 

sanguínea ineficaz,   pele frágil (tolerância tecidual reduzida) e comorbidades que afetam 

os tecidos moles(2).Além desses, os pacientes acamados com imobilidade no leito, período 

prolongado de internação, com idade avançada, com sensibilidade diminuída, apresentam 

riscos de aparecimento de LP, tendo ocorrência maior em determinadas regiões como a 

occipital, escapular, cotovelo, sacral, ísquio, trocânter, crista ilíaca, joelho, maléolo e 

calcâneo. 

Mesmo com toda a evolução das práticas assistenciais de saúde para prevenção, a 

incidência e prevalência de LP nas diversas instituições de saúde vem ocorrendo, 

principalmente, em unidades fechadas como Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Um 

estudo realizado em 22 UTIs, de 15 hospitais de Belo Horizonte, mostrou que a ocorrência 

de pelo menos uma lesão por pressão por paciente foi de 35,2%(3). 

O desenvolvimento de tais lesões não ocorre somente em pacientes que estão nas 

UTIs, mas também é uma realidade  preocupante nas unidades de internação, onde um 

estudo evidenciou que dentro de um mês foram avaliados 197 pacientes e, 53 deles, 

apresentaram LP, mostrando uma prevalência de 26,09%(4). 

Sabe-se que é de grande preocupação para os serviços de saúde evitar o 

aparecimento dessas lesões, pois a sua ocorrência causa impacto tanto para os pacientes 

e seus familiares como o prolongamento de internações, riscos de infecção e outros 

agravos evitáveis (5). Assim, deve-se fazer o controle de alguns fatores que aumentam o 

risco do aparecimento de LP, entre eles, a obesidade, desnutrição, uso de drogas 

vasoativas, sedação e incontinência intestinal ou urinária(6).  

Essas lesões acometem pessoas de todos os sexos, idade ou etnia, comprometem 

a integridade da pele e interfere diretamente na vida do paciente e familiares, gerando um 

grave problema de saúde pública. Sabe-se que o aparecimento, cronicidade e 

complicações das lesões durante a internação ou até mesmo após a alta hospitalar do 

paciente, gera gastos de saúde que aumentam ou diminuem de acordo com os estágios 
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das LP, de modo que, quanto mais severa a lesão, maior o gasto com o tratamento(7) tanto 

para instituição quanto para os pacientes. 

A ocorrência de LP é considerada um evento adverso que pode ser evitado, porém 

em algumas situações, mesmo as intuições de saúde utilizando medidas de prevenção, as 

condições clínicas do paciente, tornam as lesões inevitáveis, assim seu aparecimento no 

paciente, exige do enfermeiro conhecimento para saber identificar os diferentes tipos de 

tecidos presentes em LP.  

Este processo de aprendizagem sobre os tecidos inicia durante a graduação de 

Enfermagem, sendo fundamental para reconhecer a lesão, proceder a avaliação com o 

máximo de cuidado para traçar intervenções de enfermagem que favoreçam a recuperação 

da integridade da pele do paciente(8). O professor é fundamental nessa construção de 

conhecimento, onde o conteúdo mediado por ele acerca do reconhecimento e tratamento 

das lesões pode ser trabalhado por meio de ferramentas educacionais voltadas para uma 

aprendizagem ativa, considerando a sua complexidade, permitindo uma variedade de 

experiências clínicas para o desenvolvimento de competências profissionais(9). 

Corroborando com Jeffries(9), considera-se fundamental como ferramenta 

educacional a simulação, esta que permite a replicação com autenticidade de situações 

clínicas que proporcionem interações verdadeiras entre professores e estudantes. Assim, 

para o estudante estar o mais próximo da realidade dos tipos de tecidos encontrados em 

LP implica em estar diante da pele de um paciente, fato que pode ser mediado pelo 

professor com a utilização metodologias inovadoras de ensino como a simulação, que 

proporciona tal proximidade do real, favorecendo uma melhor correlação entre teoria e a 

prática. 

Para isso, a utilização da simulação como estratégia de ensino dos tecidos pode 

promover a inserção do aluno em ambiente próximo ao que enfrentarão na prática clínica 

e a compreensão dos diversos aspectos envolvidos em relação as LP, fazendo assim, um 

aprendizado com uma abordagem mais problematizadora, reflexiva, construtiva e 

questionadora dos conteúdos, visando o desenvolvimento de profissionais críticos,  

criativos e bem instruídos, capacitando-os a lidar com diversas situações(10). 

A simulação no processo de ensino- aprendizagem, possibilita a utilização de 

diversos recursos para melhorar o seu realismo e dinamizar tal processo, neste caso, com 

a utilização manequins de baixa fidelidade no laboratório de habilidades de enfermagem 

para simular os tipos de tecidos presentes nos leitos das lesões por pressão. 
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A estratégia da simulação de baixa fidelidade vem sendo estimulada nos cursos 

de formação como ferramenta educacional de ensino-aprendizagem capaz de interferir 

positivamente(11), mobilizando conteúdos acumulados, através da problematização 

quando o discente é exposto ao problema e à resolução do mesmo. 

Desse modo, a simulação de baixa fidelidade para o ensino dos tecidos 

encontrados em LP, pode ser realizada no laboratório de habilidades, este que favorece o 

treinamento de situações do cotidiano prático do enfermeiro, trazendo ao discente uma 

melhor visibilidade do aprendizado teórico. No entanto, o ambiente não se restringe 

somente as técnicas, mas proporciona uma relação entre o professor e o estudante mais 

efetiva, gerando conhecimento e reflexão(11). 

A  utilização da simulação e locais para o estímulo à experimentação do 

conteúdo(9) , pode estabelecer melhor correlação entre a teoria e prática na construção do 

conhecimento do estudante de enfermagem, para isso, uma boa estratégia de simulação 

em seu treinamento deve permitir o reconhecimento dos tecidos e a avaliação da lesão 

para a escolha do curativo adequado que está diretamente ligado ao processo de 

cicatrização a médio e longo prazo, dependendo do estadiamento com base no grau de 

destruição tecidual das lesões e das condições clínicas do paciente (12). 

Sabe-se que o enfermeiro avalia uma LP com relação ao tipo de tecido do leito, 

localização, extensão (comprimento e largura, profundidade ou túnel), secreção/exsudato 

(quantidade, aspecto, odor), borda (regular ou não, macerada, hiperqueratose, 

epitelização), pele perilesional (integra, lesionada, ressecada, hiperpigmentada, 

hiperemia, flictenas) e quanto a dor(12). 

Contudo, para uma avaliação adequada para o êxito do tratamento não se restringe 

apenas na avaliação adequada do tecido, deve-se levar em consideração o alívio da 

pressão em áreas de proeminências ósseas, na avaliação da ferida, no curativo 

propriamente dito e na avaliação holística do paciente que são realizadas pelo enfermeiro 

e pela equipe multiprofissional que permitirá uma avaliação efetiva e de forma 

resolutiva(13).  

Nessa perspectiva importante de qualificação e aquisição do conhecimento acerca 

dos tipos de tecidos presentes nos leitos das LP para tomada de decisão adequada, existe 

a necessidade do sistema educacional e o docente de enfermagem estarem abertos às 

mudanças em sua forma de ensinar,(14) podendo fazer o uso da simulação como alternativa 

de ferramenta educacional no ensino dos tecidos encontrados em LP, não ficando apenas 
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restritos a transmissão dos conteúdos, sem proporcionar meios ou metodologias que 

favoreçam a experimentação de tais conteúdos.  

O professor ao utilizar a simulação como ferramenta educacional permite a 

demonstração de múltiplos aspectos que o aluno precisa experimentar dos conteúdos, gera 

conhecimentos e habilidades para prática clínica(15). Assim, a simulação dos tipos de 

tecidos existentes no leito das LP pode substituir o encontro com o paciente real por 

modelos com lesões artificiais, ajudando os estudantes de forma segura, a desenvolver e 

reconhecer as próprias limitações e lacunas em seu processo de aprendizagem sem 

submeter o paciente a riscos desnecessários. 

O professor para ensino do reconhecimento dos tecidos  pelos estudantes de 

enfermagem, pode fazer o uso de diferentes artefatos como: fotografias, jogos, modelos 

anatômicos, manequins (baixa, média e alta fidelidade), estudos de caso e apresentações 

de multimídia(16). Portanto, existem diversas possibilidades para o docente, cabendo-lhe 

fazer a melhor escolha para alcançar os objetivos da aula. 

Diante das variadas opções do docente na aplicação da simulação, o uso de 

manequins de baixa fidelidade pode ser uma boa alternativa para simular os tecidos 

presentes nos leitos da LP, permitindo fixação das lesões em diversas partes, 

proporcionando a imersão do aluno em uma realidade que pode admitir erros, poupando 

o paciente de exposição desnecessária, fazendo necessário no atual cenário econômico, 

reduzindo o impacto nos custos de aprendizagem(17). Além disso, seu uso facilita a 

aquisição de habilidades para os cuidados aos pacientes, propiciando a imersão dos 

estudantes em ambientes interativos e seguros para desenvolver o processo de 

enfermagem(18). 

Por muitas vezes, o discente tem um contato mais próximo com as LP no campo 

prático ou até mesmo no mercado de trabalho, com o cuidado direto no paciente, num 

ambiente permeado de estresse, não permitindo uma reflexão adequada para realizar uma 

assistência eficaz, podendo expor o paciente a riscos desnecessários. 

Assim, considerando a dificuldade para avaliação dos tipos de tecidos é que, nessa 

dissertação, foi desenvolvida uma simulação utilizando manequins de baixa fidelidade, a 

partir da utilização de compostos orgânicos, como frutas, para simular os diferentes 

tecidos possíveis de ocorrerem nos leitos das LP (tecido necrótico, granulação e esfacelo). 

Tal ferramenta educacional poderá favorecer a visualização por parte do aluno de 

enfermagem de como realmente, são esses tecidos, gerando reflexão, correlação teórico-
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prática, aquisição de habilidades diagnósticas, favorecendo a tomada de decisão para o 

tratamento adequado, além de favorecer a fixação do conteúdo. 

Portanto, diante da problemática acerca do ensino teórico prático sobre lesões por 

pressão, temos como objeto de estudo a simulação dos tipos de tecidos presentes nas 

lesões por pressão visando o ensino na graduação de enfermagem. 

1.1 Questão norteadora 

A simulação dos tipos de tecidos das LP à base de composto orgânico em 

manequins de baixa fidelidade é válida como ferramenta educacional na aprendizagem 

da graduação de enfermagem? 

 

2 OBJETIVO GERAL 

Elaborar e validar o uso da simulação de baixa fidelidade utilizando compostos 

orgânicos à base de frutas para simular os diferentes tecidos nas lesões por pressão. 

2.1 Objetivos específicos 

 Identificar na literatura científica os tipos de simulações utilizadas como 

metodologia ativa, com estudantes de enfermagem para o ensino da avaliação de 

lesão por pressão; 

 Desenvolver prática simulada de baixa fidelidade utilizando compostos orgânicos 

à base de frutas para simular os diferentes tecidos existentes nas lesões por pressão 

visando o ensino na graduação de enfermagem; 

 Validar a simulação a partir de juízes especialistas na temática. 

 

2.2 Justificativa e relevância 

Justifica-se tal proposta de estudo pela grande incidência de LP nas diversas 

unidades de saúde e pela necessidade de oferecer aos acadêmicos da graduação de 

enfermagem de diferentes regiões, principalmente de instituições com pouca estrutura 
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física e financeira, mais uma possibilidade para o ensino de LP, de baixo custo utilizando 

manequins de baixa fidelidade, ou seja, inferior as altas tecnologias, podendo contribuir 

para o conhecimento acerca de como identificar os tipos de tecidos existentes nos leitos 

dessas lesões, permitindo ao aluno a visualização de como realmente são esses tecidos ( 

necrótico, granulação e esfacelo ), gerando reflexão, habilidades diagnósticas para 

tomada de decisão e melhor correlação teórico-prática do conteúdo. 

 Assim foi desenvolvido o estudo “Simulação de baixa fidelidade como 

ferramenta educacional na aprendizagem dos tipos de tecidos em lesão por pressão: 

estudo metodológico” através de uma ferramenta educacional por meio de simulação, 

tendo como produto quatro lesões artificiais a base de compostos orgânicos 

confeccionadas artesanalmente, em manequins de baixa fidelidade. 

Torna-se relevante para que os estudantes compreendam o processo da avaliação 

dos tipos de tecidos presentes nos leitos lesionais da LP para evitar avaliações e 

tratamentos equivocados, favorecendo a redução dos gastos com a saúde dos pacientes 

oriundos de intervenções inadequadas, além disso, contribui para redução das taxas de 

morbidade e mortalidade(5). 

A pesquisa trouxe a simulação de LP em manequins de baixa fidelidade para 

favorecer um aprendizado mais atrativo e de fácil compreensão, assim por meio dos 

sentidos, especialmente a visualização e o contato com a simulação, quer desencadeia a 

experimentação, reflexão e a facilitação do conhecimento do conteúdo para prática 

clínica, conforme determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais para Enfermagem(9). 

Os docentes, como facilitadores/educadores na graduação em enfermagem, têm 

como alternativa as novas ferramentas educacionais como a simulação, além de pensar 

sobre novas estratégias para formação do estudante para a prática assistencial, por meio 

da produção de inovações que podem gerar patenteamento, a fim de melhorar a qualidade 

do ensino dos conteúdos. Desta forma, a pesquisa pretende contribuir com uma melhor 

qualificação, segurança do paciente, ensino e pesquisa em enfermagem. 

A qualificação do acadêmico de enfermagem por meio da simulação dos tipos de 

tecidos presentes nas LP poderá propiciar uma melhor assistência, levando a uma prática 

adequada, coerente e minimizando riscos desnecessários aos pacientes. 

Para o ensino, apresenta-se como uma alternativa de ministração do conteúdo 

sobre LP através da simulação de baixa fidelidade como ferramenta educacional nas 

diferentes instituições de ensino para o desenvolvimento de atividades práticas com os 

alunos de graduação. 
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No que diz respeito à pesquisa, se alinha as prioridade de pesquisa de avaliação, 

desenvolvimento e aplicação de tecnologias no subitem de desenvolvimento e avaliação 

de conteúdos, métodos e estratégias educacionais para formação e capacitação de recursos 

humanos para atuar em diferentes áreas da saúde da Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde, além de se alinhar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), com potencial para o desenvolvimento de pesquisas 

subsequentes.  

Além disso, o estudo se alinha as Políticas e diretrizes de ensino, tecnologia 

educacional, segurança do paciente (OMS, 2005), podendo favorecer o processo de 

enfermagem ao proporcionar habilidades diagnósticas ao estudante de enfermagem. 

 

3 REFERENCIAL CONCEITUAL 

3.1 Lesões por pressão 

3.1.1 Lesões por pressão conceito e classificação 

Foi realizada uma Conferência de consenso em 2016, na cidade de Chicago, EUA, 

redefinindo o termo úlcera por pressão (UP), para lesão por pressão (LP), entendida como 

uma lesão localizada na pele e/ou tecido subjacente, geralmente sobre uma proeminência 

óssea, ou relacionada a dispositivos médicos, em consequência da pressão ou combinação 

desta com o cisalhamento, considerando-se outros fatores que afetam a tolerância 

tecidual, como a nutrição, microclima, perfusão, comorbidades e as condições do próprio 

tecido(1). 

Conforme abordado anteriormente, os principais pontos de aparecimento das 

lesões são geralmente em áreas de proeminência óssea, conforme a figura1. 
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Figura 1 - Principais pontos para desenvolver lesões por pressão 

Fonte: Adaptado de European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and 

Pan Pacific Pressure Injury Alliance(19) 

Segundo o Guideline da National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), 

European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) e a Pan Pacific Pressure Injury 

Alliance (PPPIA)(19) a classificação internacional que vem sendo adotada atualmente para 

as lesões por pressão é por estágio, conforme apresentado no quadro 1 a seguir: 

Quadro 1: Classificação internacional para as lesões por pressão por estágio 

Estágio/Definição Aspetos Relacionados Exemplo 

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.  

 

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 
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não são visíveis. Tecido de 

granulação, esfacelo e escara não 

estão presentes.  

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.  

 

4 

 

Perda da pele em 

sua espessura 

total e perda 

tissular 

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.  

 

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.  

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  
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alterações de coloração da pele. A 

descoloração pode apresentar-se 

diferente em pessoas com pele de 

tonalidade mais escura. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com conteúdo adaptado do European Pressure Ulcer Advisory Panel, National 

Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance(19) 

3.1.2 Lesão por Pressão Relacionada a Dispositivo Médico 

A LP relacionada a dispositivo médico é resultado do uso de dispositivos que são 

criados e aplicados com finalidade diagnósticas e terapêuticas. 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(20). 

3.1.3 Lesão por pressão em membranas mucosas 

Este tipo de lesão ocorre quando há histórico de uso de dispositivos médicos no 

local do dano. Devido à anatomia do tecido, essas lesões não podem ser categorizadas. 

Existem diversos fatores associados que podem levar ao desenvolvimento das LP, 

podendo contribuir ou confundir o diagnóstico deste tipo de lesão. Vale ressaltar, que a 

definição de lesão por pressão e a forma como é ajuizada mudou ao longo do tempo. 

Atualmente, existe uma maior valorização dos fatores associados à umidade da pele e à 

dermatite, como entidades distintas das lesões por pressão. Muitas lesões na região sacra 

e nos glúteos, anteriormente consideradas lesões por pressão, são hoje em dia 

classificadas como dermatite associada à umidade(21). 

3.1.4 Avaliação dos tipos de tecidos possíveis no leito das lesões por pressão 

A identificação e caracterização dos tecidos presentes na ferida é um importante 

indicador da fase de cicatrização ou de quaisquer complicações que estiverem ocorrendo, 

bem como para a determinação das coberturas a serem utilizadas(12). Justamente, neste 

aspecto de identificação do tipo de tecido presente no leito da ferida, que a simulação de 
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baixa fidelidade se apresenta como ferramenta educacional, a fim de proporcionar ao 

estudante de enfermagem a visualização dos diferentes tipos de tecidos, dando-lhes 

habilidades para traçarem condutas de tratamento adequadas. 

As características da lesão são consideradas um parâmetro essencial para o 

diagnóstico da lesão por pressão, onde a LP com tecido desvitalizado, ou seja, lesão 

aberta, pode apresentar em seu leito os tecidos de granulação, esfacelo ou fibrina, 

necrótico ou escara(13), e por muitas vezes, podem apresentar esses diferentes tipos de 

tecidos na mesma lesão. 

A identificação do tipo de tecido pode ser feita através da escala do Sistema RYB 

(Red, Yellow, Black), onde o tecido de granulação, esfacelo ou fibrina e necrose, 

encontram-se classificados de acordo com a cor do tecido correspondente no leito da 

ferida(22). Este sistema de cores é um método fácil de observar as características 

predominantes na lesão, sendo usado a escala de classificação do Sistema RYB, onde os 

tecidos de granulação (vermelho), esfacelo ou fibrina (amarelo) e necrose ou escara 

(preto). A relação encontra-se presente na figura 2. 

 
Figura 2– Escala de classificação do tipo de tecido através do Sistema RYB ( Red,Yellow, 

Black) 
Fonte: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/terapia-com-laser 
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O sistema RYB é de simples uso, classificando por cor, permitindo a identificação 

da fase que está a ferida no contínuo do processo de cicatrização, conduzindo a escolha 

apropriada de intervenções necessárias e facilitando a comunicação com o profissional. 

Através das cores, fica mais fácil observar a característica da coloração 

predominante no seu leito. Segue as cores vermelha, amarela, preta e suas variações(23): 

Preta ou cinza ou marrom: para necrose, resultado de tecido isquêmico, com formação 

de escara ou crosta necrótica. 

 

Figura 3 – Classificação de tecido do Sistema RYB: preta ou cinza ou marrom 
Fonte:http://www2.unifesp.br/denf/nien/pediabetico/mestradositecopia/pages/desbrida.htm 

Amarela: para esfacelos, tecido de coloração amarela ou esbranquiçada encontrada como 

fragmentos no leito da lesão. É composto de células mortas acumuladas no exsudato. 

 

Figura 4 – Classificação de tecido do Sistema RYB: amarela 
Fonte:http://www.ebserh.gov.br/documents/147715/395574/aula_mini_curso2_.pdf, 2013. 

Vermelha: para tecido de granulação. As extremidades dos laços dos capilares conferem 

um aspecto granular à ferida; os vasos têm as paredes finas que sangram com facilidade. 
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. 

Figura 5 – Classificação de tecido do Sistema RYB: vermelha 
Fonte:http://www.ebserh.gov.br/documents/147715/395574/aula_mini_curso2_.pdf, 2013. 

Contudo, pode- se perceber que a identificação do tecido está ligada à sua 

coloração e neste sentido a pesquisa optou pela utilização de compostos orgânicos que 

possuem coloração parecida com os tecidos presentes no leito das LP. Porém, vale 

ressaltar que o tratamento adequado exige avaliação holística do paciente, além disso, 

deve ser feito o controle de odor e verificar a evidência de infecção. Sumariamente a 

escolha da cobertura e dos cuidados podem ser orientados conforme a figura a seguir: 

 

Figura 6 – Avaliação para escolha da cobertura e cuidado com a ferida 
Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2017)(24) 
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3.1.5 Fatores de risco e avaliação das lesões por pressão 

Tudo que se associa com o maior risco de o indivíduo desenvolver doenças, 

entendemos como fatores de riscos, para tal, assim, ao ser exposto a um fator de risco 

significa que, antes que uma pessoa fique doente ele entrou em contato ou manifestou 

algum tipo de fator. Portanto, no caso das LP, faz-se necessário o controle dos fatores de 

riscos, onde os programas de prevenção, tornaram-se uma iniciativa de segurança para 

muitos sistemas de saúde(25). 

Para controlar os fatores que influenciam na instalação de LP, é necessário 

compreender que o risco se trata da probabilidade de um determinado evento ocorrer em 

um dado período de tempo. Esta probabilidade mede o grau de certeza de que um evento 

ocorrerá(26). 

A pele pode apresentar alterações como a diminuição da perfusão cutânea e 

hipóxia localizada, relacionadas com o fornecimento de sangue e fatores teciduais locais, 

comprometendo a oferta de oxigénio e a capacidade para o corpo utilizar os nutrientes 

vitais e outros fatores necessários para manter a sua função normal. Assim, quando a pele 

apresenta algum comprometimento passa a existir maior suscetibilidade para o 

desenvolvimento de LP(27). Esta perspectiva a suscetibilidade que cada indivíduo tem para 

desenvolver a lesão depende de fatores de riscos intrínsecos e extrínsecos conforme a 

figura 7, ambos se colocam como questões relevantes para a gestão do cuidado e do 

serviço(28). 

 
Figura 7: - Fatores extrínsecos e intrínsecos no desenvolvimento da lesão por pressão 
Fonte: Adaptado de TelessaúdeRS-UFRGS (2017)(24) 
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3.2 Simulação 

O desenvolvimento de competências profissionais em processos de ensino-

aprendizagem de LP pode-se inserir a simulação na perspectiva de situações clínicas, 

conforme modelo de Jeffries(29), para atingir objetivos educacionais, visando segurança e 

qualidade da assistência de enfermagem. 

A simulação operacionaliza saberes pela combinação de conhecimentos, 

habilidades e atitudes. A avaliação de LP é realizada pelo enfermeiro, necessitando no 

processo de sua formação de ferramentas educacionais como a simulação para a formação 

de um profissional mais crítico, reflexivo, em ambientes de interação entre professor e 

aluno permitindo a construção do conhecimento baseado no diálogo. 

As atuais práticas de ensino-aprendizagem na área de enfermagem têm exigido a 

incorporação de novas tecnologias na práxis docente, revelando a necessidade de 

fundamentação dos princípios que potencializem o ensino e a aprendizagem. 

Segundo Jeffries(15), a realidade norte-americana, até a década de 1990, para o 

ensino de enfermagem era suficiente a aplicação de conteúdos ministrados em sala de 

aula, por meio de uma variedade de experiências clínicas, para o desenvolvimento de 

competências profissionais. Assim, atualmente existe a necessidade de se ministrar o 

conteúdo de LP focando na segurança do paciente e situações clínicas com grau de 

complexidade cada vez maior. 

A simulação é uma ferramenta educacional que promove a mímica do ambiente 

clínico real de práticas que se pretende retratar, por meio de cenários que envolvam 

demonstração de procedimentos, tomada de decisão e pensamento crítico que utilizam 

tecnologias como paciente humano simulado (manequins), vídeos interativos e role 

play(15). Também fazer o uso de diferentes artefatos como: apresentações de multimídia, 

jogos, modelos anatômicos, manequins estáticos, bonecos e estudos de caso(16). 

A estratégia de simulação dos diferentes tipos de tecidos encontrados em LP 

utilizando manequins de baixa fidelidade nos contextos educacionais como nesta pesquisa 

permite que, os participantes, assumam papéis e protagonismo em um ambiente interativo 

com o professor, este que age como mediador e determina uma meta a ser cumprida no 

treinamento, com o intuito de estimular o discente ao reconhecimento dos tecidos durante 

a situação simulada. 

O professor deve estar atento as características no que diz respeito à fidelidade da 

simulação. Quanto mais detalhada e realística for a simulação mais fidedigna será a 
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mesma. Jeffries(15:97p.) explica que “uma simulação pode ser muito realística ou pode ser 

agrupada de componentes que são combinados para fornecer alguma aparência com a 

realidade”. 

No que diz respeito a desenvolver competências por meio de treinamento em 

simulação, especialmente para a identificação dos tecidos em LP, pode-se recorrer ao 

modelo de simulação para ensino de enfermagem proposto por Jeffries(15) em 2005, com 

inclusão de suas alterações ocorridas em 2012(9) para orientar o planejamento da 

estratégia de simulação no presente estudo. 

A estratégia de simulação não deve ser conduzida sem a orientação de modelo 

conceitual, as variáveis envolvidas no processo podem não ser consideradas de forma 

consistente e, os professores, terão dificuldades para determinar a eficácia das práticas 

simuladas(9). 

Para a adequação de meios de avaliação dos resultados da simulação foi proposto 

um modelo desenvolvido com base na literatura teórica e empírica por um grupo 

organizado pela National League of Nursing (NLN) dos Estados Unidos em parceria com 

a Corporação Laerdal (JEFFRIES, 2005). O modelo teve a finalidade de fornecer um 

suporte para orientar a construção e o uso de simulação como técnica de ensino, 

atualmente, é denominado Modelo de Simulação NLN/Jeffries(9). 

O modelo anteriormente citado é composto por cinco componentes que incluem: 

fatores dos facilitadores, fatores dos participantes, práticas educacionais, características 

do desenho de simulação (resolução de problemas e suporte ao estudante) e expectativa 

dos resultados da simulação para os estudantes(9). O modelo pressupõe que a efetividade 

ou resultado da simulação de LP é dependente da interação do professor com papel de 

facilitador e do participante, bem como das expectativas e papéis de cada um durante as 

experiências educacionais. 

As características do desenho da simulação é uma variável relacionada à 

intervenção, conforme ilustrado na figura 8, adaptada para o português. 
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Figura 8 - Modelo de Simulação National League for Nursing/Jeffries (NLN/JSF), 2012  

No componente do facilitador o professor é responsável e tem a capacidade de 

mediação nos processos de aprendizagem dos estudantes(15). 

Jeffries(29) esclarece que o professor deve se manter observador e, no momento 

denominado feedback, o mesmo deverá conduzir as experiências que os estudantes 

vivenciam nos cenários de simulação. Assim, o professor desempenha os papéis de 

facilitador e de avaliador. Como facilitador, o professor deve fornecer suporte e 

encorajamento ao estudante, além disso, também pode fazer perguntas e oferece 

feedbacks diretivos diante da atuação do estudante no treinamento de simulação proposto. 

O professor deve se sentir preparado e com expertise clínica para conduzir a 

estratégia de ensino, ser ativo na preparação dos cenários, o que requer assistência no 

desenvolvimento da simulação, na configuração dos equipamentos para a atividade e no 

desempenho dos papéis de facilitador e avaliador(9). 

Em contrapartida, no que se refere ao componente participantes, destaca-se a 

capacidade do estudante de se autodirigir e a motivação dos mesmos como fundamentais 
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durante os cenários, exigindo do estudante conhecimento sobre a atividade e o papel que 

irá desempenhar durante o treinamento de simulação(15,9). 

O modelo de simulação e seus componentes devem ser planejados para tornar-se 

de fato um treinamento de habilidades e que também permita um feedback imediato dos 

estudantes. Isso se justifica pela possibilidade que os estudantes têm de exercer 

habilidades e refletir sobre as ações executadas em tempo real, por meio do exercício de 

pensamento crítico em contextos de saúde(15). Assim, a simulação dos tipos de tecidos 

presentes no leito das lesões, fornecerá ao estudante a oportunidade de aprender e praticar 

conceitos de enfermagem diante do desempenho, conhecimento e tomadas de decisão que 

podem superar, inclusive, os resultados desejáveis pelo treinamento(15). Portanto, o 

estudante torna-se sujeito ativo na construção do conhecimento através de uma 

ferramenta educacional, neste caso a simulação. 

As características realísticas da estratégia de simulação têm potencial para 

fornecer estímulo de aprendizagem visual, tátil, auditiva e cenestésica, favorecendo o 

estilo de aprendizagem de uma variedade de estudantes/participantes(9). 

Para iniciar a experiência de simulação, existe a necessidade de um tempo antes 

de iniciar o treinamento, no qual o estudante se familiariza com o ambiente em que 

ocorrerá a simulação, os equipamentos, recursos disponíveis e funções do manequim, a 

fim de permitir aos estudantes/participantes que se concentrem nos objetivos de 

aprendizagem propostos durante a execução. Esta fase da simulação é conhecida como 

briefing e integra o primeiro dos três componentes da estratégia de ensino role play: 

briefing, execução e feedback que têm sido transferidos para as experiências de simulação 

durante os treinamentos de habilidades. 

As características do desenho da simulação se referem às cinco variáveis 

necessárias para o planejamento e desenvolvimento do treinamento para a estratégia de 

simulação, devendo ser planejado considerando atividades de aprendizagem apropriadas 

e baseadas nas metas do curso de enfermagem, nas competências pretendidas e nos 

resultados de aprendizagem. Portanto, a atenção deve ser dispensada às variáveis desse 

componente: objetivos, fidelidade, resolução de problemas, suporte ao estudante e 

feedback(15). 

Os objetivos devem ser claros na descrição e pertinentes quanto aos conteúdos 

pretendidos na execução da habilidade a ser desenvolvida. São utilizados para guiar a 

aprendizagem dos participantes e para o alcance dos resultados. O planejamento da 

estrutura para a realização dos objetivos de aprendizagem deve incluir: identificação dos 
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objetivos para o treinamento, orientar para as especificações dos papéis, condições para 

monitoramento da simulação e estabelecer os papéis relacionados com os conceitos 

teóricos pretendidos(15). 

No modelo mais atual é recomendado que os objetivos da simulação devem 

alinhar-se ao que se espera de resultados e comportamentos de aprendizagem na 

experiência. Assim, os objetivos devem ser lidos detalhadamente pelo 

facilitador/professor durante o briefing para que os participantes/estudantes possam se 

preparar para a experiência simulada, e durante o treinamento de simulação, os objetivos 

são incluídos nas discussões de feedback diretivos para cada participante durante a prática 

simulada(9). 

A variável fidelidade refere-se autenticidade do ambiente de simulação diante do 

quadro clínico apresentado, podendo ser utilizados simuladores de baixa, moderada e/ou 

alta fidelidade que são essenciais para a fidelidade do treinamento. Para fidelidade são 

necessários três elementos, sendo estes: informação ao estudante no início, liberdade ao 

estudante para investigar o problema livremente e o provimento de informações clínicas 

que o estudante seja capaz de dar respostas ao longo da execução da simulação(15). 

As pistas são feitas pelo professor ou outros participantes oferecendo 

oportunidade ao participante reexaminar condutas ou comportamentos visando a 

resolução de problemas ante ao treinamento, a fim de alcançar os resultados esperados.  

A variável resolução de problemas está relacionada com a complexidade do 

treinamento por simulação e se relaciona ao grau de incerteza da habilidade a ser 

desenvolvida, ante a decisão necessária para atuar. Simulações simples envolvem 

ambientes com baixo grau de incerteza podendo ser construídos com alto ou baixo nível 

de informações relevantes para tomada de decisões, durante a atuação. 

Feedback é uma atividade que ocorre durante a execução do treinamento ou 

habilidade a ser desenvolvida, reforçando os aspectos positivos e negativos da 

experiência, permitindo reflexões e o pensamento crítico de aprendizagem fazendo uma 

ponte entre teoria/prática. Neste momento o participante reflete como intervir 

profissionalmente em situações complexas. O grupo interage sobre o processo 

vivenciado, além de revisar pontos relevantes no ensino dos conteúdos em questão, 

inclusive com auxílio do facilitador durante a execução do cenário(15). Trata-se de um 

momento de estímulo ao pensamento reflexivo, fortalecimento de conhecimentos e 

construção de confiança do estudante/participante(9). 
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Os resultados da simulação, último componente do modelo de ensino de 

simulação em enfermagem, apresenta leva em consideração as seguintes variáveis: 

aprendizagem/conhecimentos, desempenho de habilidades, satisfação do estudante, 

pensamento crítico e autoconfiança. Além desses, diversos outros resultados têm sido 

apontados: interdisciplinaridade, comunicação, cooperação, julgamento clínico, entre 

outros(9). 

O desenvolvimento do pensamento crítico e a satisfação do estudante, como 

resultados fundamentais da estratégia de simulação, podem ser estudados usando-se 

métodos quantitativos e qualitativos(15). 

 

3.2.1 Simulação de Baixa fidelidade 

Os simuladores de baixa fidelidade são caracterizados como os simuladores 

estáticos e usados para treinamentos específicos, como exemplo, os manequins usados 

para a prática de injeção intramuscular ou permitindo fixação de lesões em diversas 

partes, proporcionando a inserção do aluno na realidade, podendo errar e não  expor o 

paciente, além disso, o seu baixo custo reduz o impacto nos gastos com a aprendizagem(30) 

Contudo, nesta pesquisa optou-se pela utilização de compostos orgânicos 

simulando os diferentes tecidos das LP em manequins de baixa fidelidade devido seu 

baixo custo e por ser encontrando nas diferentes instituições de ensino, além disso, as 

atividades de simulação utilizando manequins de baixa fidelidade favorecem a 

autoconfiança do estudante para a práxis da profissão.  

Assim, os estudantes que vivenciam treinamentos de habilidades através da 

simulação apresentam melhor aquisição de aprendizagem/conhecimentos comparados 

àqueles somente com ensino tradicional na área de enfermagem. A simulação em 

manequins de baixa fidelidade também promove a minimização de riscos e danos a 

pacientes reais, favorece a repetição e aprimoramento de técnicas principalmente pela 

vivência das práticas clínicas antes do contato com o paciente real. (29) 

4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa do tipo metodológica, para a elaboração e validação de 

uma ferramenta educacional em formato de simulação em manequim de baixa fidelidade 
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composto por 4 lesões à base de compostos orgânicos com os diferentes tipos de tecidos 

encontrados em LP. A pesquisa metodológica é um tipo de pesquisa que usa 

sistematicamente os conhecimentos disponíveis, além de propiciar a elaboração e/ou 

melhora de um instrumento, dispositivo ou de um método. A maior parte desses estudos 

é do tipo não experimental e frequentemente focados no desenvolvimento de novos 

instrumentos(31). 

A Pesquisa metodológica possui as seguintes etapas: desenvolvimento, da 

validação e da avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa(31). Neste estudo devido 

ao cenário mundial da COVID-19 realizar-se-á as etapas de revisão integrativa, 

desenvolvimento com a construção dos tipos de tecido das lesões por pressão que serão 

utilizadas na simulação, a validação de tais construções pelos juízes e após a adequação 

se necessária. 

Um critério importante para a avaliação de um instrumento refere-se a sua 

validade, pois esta indica o grau em que um instrumento se mostra apropriado para 

mensurar o que supostamente ele deveria medir. Assim, quando se submete um 

instrumento ao procedimento de validação, na realidade não é o instrumento em si que 

está sendo validado, mas sim o propósito pelo qual o instrumento está sendo usado(31). 

Dessa forma, a pesquisa de desenvolvimento metodológico tornou-se apropriada 

para o processo de validação da ferramenta educacional composta de 4 lesões à base de 

compostos orgânicos elaboradas em manequins de baixa fidelidade para simulação dos 

diferentes tipos de tecidos encontrados em LP. Toda coleta de dados foi via correio 

eletrônico, sem encontro cara a cara,(32)com consulta aos especialistas sobre a proposta 

do instrumento. 

Da revisão integrativa, elaboração, validação e adequação para dar origem ao 

produto final o estudo foi composto por quatro etapas:  

1º Etapa- revisão integrativa;  

2º Etapa – elaboração das Lesões por Pressão a base de compostos orgânicos para 

simulação;  

3º Etapa- validação pelos juízes especialistas da simulação com os tipos de tecidos 

presentes nos leitos das lesões por pressão com lesões artificiais a base de compostos 

orgânicos;  

4º Etapa- Adequação da simulação após validação com juízes especialistas. 
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4.2 Amostra do estudo 

A amostra deste estudo foi composta por 9 juízes especialistas em estomaterapia 

ou enfermagem dermatológica, distribuídos nas quatro etapas do estudo. 

Etapas da Pesquisa 

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 LP 

3ª Etapa: Validação pelos juízes especialistas 

4ª Etapa: Adequação da simulação após 

avaliação dos juízes especialistas 

Revisão 

Integrativa 

 

PRODUTO 

 

1ª Etapa- Revisão integrativa 
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4.2.1 Juízes especialistas 

Os dados foram coletados sem encontro cara a cara com os especialistas via 

correio eletrônico sobre a proposta do instrumento para atingir o índice de concordância 

para validação. 

O processo de seleção dos juízes especialistas foi por meio da utilização de uma 

amostragem não probabilística por conveniência, este tipo de amostragem permite que o 

pesquisador decida, propositalmente, sobre a seleção dos participantes considerados 

conhecedores das questões estudadas, pois se tem interesse na opinião e na contribuição 

de experts que são considerados típicos da população e que conheçam ou convivam com 

o tema-foco do estudo(33). 

A amostragem por conveniência é uma técnica de amostragem não probabilística 

e não aleatória usada para criar amostras de acordo com a facilidade de acesso. Tendo em 

conta a disponibilidade de pessoas para fazer parte da amostra em um determinado 

intervalo de tempo. Também qualquer outra especificação prática de um elemento 

particular(34). No que diz respeito ao número ideal de juízes para o processo de validação, 

a literatura é amplamente diversificada e não existe um número padrão para isso.  

Cunha, Neto, Stackfleth(35) indicam que é necessário um mínimo de três juízes 

para essa etapa, sendo considerado desnecessário um número superior a dez juízes. É 

fundamental para seleção dos juízes adotar uma quantidade ímpar de expertises para 

evitar empate de opiniões(36). Assim, para este estudo, foram selecionados através da 

técnica não probabilística por conveniência, nove juízes (n=9), número semelhante 

estabelecido por outros estudos de validação como adequado para o cumprimento dessa 

etapa(37). 

Para validação por juízes especialistas, necessitou-se que os juízes realmente 

fossem enfermeiros com expertises na área de interesse (estomaterapia ou enfermagem 

dermatológica), pois somente assim, seriam capazes de avaliar adequadamente os tipos 

de tecidos das LP simulados com lesões artificiais à base de compostos orgânicos (38). 

Os requisitos estabelecidos para classificação de expertises em diferentes estudos 

indicam que a maioria dos autores tem utilizado os critérios de Fehring(39) com 

adaptações, e por não ter sido identificada na literatura nenhuma padronização de seleção 

dos juízes, neste estudo, se construiu alguns critérios a partir dos parâmetros adotados e 

adequados de Fehring(39). Assim, os juízes foram elencados por meio das suas 

autodeclarações sobre os critérios que os qualificavam como participante da pesquisa. 
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Sendo assim, como critério de inclusão para participar do estudo, os juízes 

especialistas foram identificados pelo critério não probabilístico por conveniência, com a 

aceitação de participação do estudo de forma voluntária, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE (APÊNDICE 1) e também com a pontuação 

autodeclarada mínima de cinco (5) pontos(39), atendendo a pelo menos, dois critérios que 

estão apresentados e distribuídos no Quadro 2. 

Quadro 2 – Critérios para seleção dos juízes especialistas 

CRITÉRIOS PONTUAÇÂO 

Tese/dissertação/especialização na área de interesse* 3 pontos/trabalho 

Participação em grupos/projetos de pesquisa na área de interesse* 1 ponto/ano 

Prática profissional na área de interesse* 2 pontos/ano 

Trabalhos publicados 1 ponto/trabalho 

Experiência da temática de validação/ de instrumento ou materiais 

educativos 
2 pontos/ano 

Fonte: adaptado de Fehring (1994). 

Legenda: *Área de interesse: Enfermagem dermatológica e estomaterapia 

4.3 Descrição das etapas da pesquisa 

4.3.1 1º Etapa – Revisão integrativa 

Para nortear a criação da ferramenta educacional deste estudo, foi realizada uma 

revisão integrativa a fim de identificar o que está sendo publicado na literatura nacional 

e internacional sobre os tipos de simulações utilizadas como metodologia ativa, com 

estudantes de enfermagem para o ensino da avaliação de lesão por pressão, afim de 

encontrar a lacuna do conhecimento, ou seja, se nesses estudos existe alguma simulação 

que seja utilizada para ensino dos tecidos existentes em LP . 

4.3.2 2º Etapa– Elaboração das Lesões por Pressão a base de compostos orgânicos para 

simulação 

Foram desenvolvidas quatro lesões com os tipos de tecidos presentes no leito das 

LP e fixadas em manequins no laboratório de habilidades da EEAAC de forma intuitiva 

pelo autor e com base nos materiais utilizados para simulação de lesão por pressão 

evidenciados na revisão integrativa de literatura na primeira etapa da pesquisa. 

As lesões foram confeccionadas em regiões anatômicas dos manequins de baixa 

fidelidade existentes no laboratório de técnicas da Escola de Enfermagem. As lesões 

foram instaladas em áreas comuns de aparecimento de lesão por pressão. Os locais de 
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escolha foram as partes dos manequins que permitam a retirada do membro para o 

acondicionamento em refrigerador das frutas que compõe a simulação da LP, mantendo 

a qualidade dos compostos orgânicos 

4.3.3 3º Etapa– Validação pelos juízes especialistas 

A validação é considerada por alguns autores como pesquisa metodológica a partir 

dos conhecimentos levantados, avaliação e adequação de instrumentos e foi realizada por 

meio da utilização de uma amostragem não probabilística por conveniência. Vale 

ressaltar, que toda coleta de dados não teve encontro cara a cara  com os juízes e foi 

realizada via correio eletrônico sobre a proposta do instrumento, sendo necessária para 

atingir o índice de concordância. 

O termo validar pode ser definido como o grau em que ele é apropriado para medir 

o verdadeiro valor do que se propõe a medir, possibilitando inferir quanto os resultados 

que foram obtidos, por meio da utilização do instrumento, representando a verdade ou 

quanto se afasta dela(40). Assim, entende-se por validar, o estabelecimento de evidência 

documentada de que o desenvolvimento de um processo específico permite cumprir com 

o objetivo para o qual foi idealizado. Um dispositivo é considerado válido quando 

consegue atender a finalidade para a qual foi criado. 

Desse modo, esta pesquisa teve a sua validação via correio eletrônico, por meio 

de um questionário de satisfação, utilizando uma escala Likert (ANEXO 1), enviada por 

correio eletrônico junto com as imagens das lesões confeccionadas, assim avaliadas pelos 

juízes especialistas no assunto, como enfermeiros especializados em estomaterapia ou 

enfermagem dermatológica, pois se tratou de simulação dos tipos de tecidos presentes 

nos leitos das LP, mostrando a importância da avaliação por um profissional habilitado, 

sendo importante para que a ferramenta educacional se torne aplicável e fidedigna. 

A participação dos juízes no estudo foi por meio da utilização de uma amostragem 

não probabilística por conveniência, conforme mencionado acima, para encontrar 

participantes que dominam o assunto e atendam a pontuação no quadro de critérios para 

os juízes (Quadro 2). Logo após, o TCLE e quadro de critérios de inclusão foram enviados 

para os juízes via correio eletrônico para assinaturas e respostas dos critérios para seleção 

dos juízes especialistas. Assim, após concordância de assinatura do TCLE e pontuação 

de pelo menos 5 pontos autodeclarados nos critérios para seleção dos juízes especialistas, 

foi considerado participante da pesquisa. 
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Logo após, os participantes foram convidados pelo pesquisador para participar da 

etapa de validação do estudo. Assim, aos juízes participantes da validação das 4 lesões 

confeccionadas foi enviado por correio eletrônico as imagens das 4 lesões simuladas, a 

descrição dos tipos de tecidos presentes no leito das LP com lesões artificiais a base de 

compostos orgânicos e um (1) instrumento de validação do tipo escala Likert (ANEXO 

1). 

O instrumento de validação (ANEXO 1) dos tipos de tecidos simulados, foi 

aplicado aos juízes através de um questionário já utilizado em pesquisas de validação(41), 

com adaptações, no qual foi feita uma breve caracterização dos participantes e foi 

dividido em três blocos: 

OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir 

com a utilização da simulação; 

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO – Refere-se à proximidade com a realidade 

dos tecidos presentes nos leitos das lesões por pressão. 

RELEVÂNCIA – Refere-se as características que avalia o grau de significação 

da simulação 

O instrumento apresenta pontuações de 1 a 4 definidas como: inadequado (1), 

parcialmente adequado (2), adequado (3) e totalmente adequado (4). 

No final do questionário foi destinado um espaço para os juízes fazerem 

comentários e considerações em relação aos três blocos do instrumento para adaptações 

necessárias para melhora da simulação. 

Todo o desenvolvimento da pesquisa desde o envio do TCLE, do quadro de 

seleção de juízes, das imagens das lesões, da escala Likert e esclarecimento de dúvidas 

ocorreram através de correio eletrônico do pesquisador. Também foi disponibilizado 

contato telefônico dos pesquisadores para dúvidas dos participantes em relação à 

pesquisa. 

Foi esclarecido que os especialistas podiam tecer considerações relacionadas a 

assuntos não compreendidos no instrumento de avaliação da simulação com a finalidade 

de aprimorar ainda mais o material produzido. 

Para este momento, foi encaminhado o instrumento de avaliação aos juízes junto 

com as imagens desenvolvidas das 4 LP simuladas com seus diferentes tipos de tecidos à 

base de compostos orgânicos, via correio eletrônico. Foi dado um prazo para a entrega do 

material preenchido que pode ser entregue no dia do envio da ferramenta educacional ou 

até 5 dias após 
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4.3.4 4º Etapa: Adequação da simulação após validação com juízes especialistas 

A adequação da simulação dos tipos de tecidos presentes no leito das lesões por 

pressão foi realizada após a validação pelos juízes especialistas modificando e corrigindo 

os itens que não atingissem índice de concordância (IC) de pelo menos 70% entre os 

avaliadores, identificados através do cálculo de índice de concordância(42). 

4.4 Cenário 

O campo de pesquisa foi o laboratório de fundamentos de enfermagem da Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense (EEAAC-

UFF), utilizando manequins existentes no local para elaboração da simulação das lesões 

por pressão. 

Vale ressaltar que, o laboratório de técnicas foi utilizado nesta pesquisa, para 

preparação e elaboração das lesões nos manequins de baixa fidelidade existentes no 

laboratório da Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense 

(EEAAC/UFF). 

A EEAAC iniciou suas atividades em 18 de outubro de 1944, sob a Direção da 

Profª Aurora de Afonso Costa, com a ideia de criar uma Escola de Enfermagem que 

seguisse o modelo oficial padrão, em território fluminense surgiu na década de 40 do 

século XX, em virtude de iniciativas importantes no campo da Saúde Pública, como o 

saneamento básico da Baixada Fluminense, criação de Centros de Saúde e melhoramento 

da rede hospitalar. O nome Aurora de Afonso Costa foi instituído no ano de 1995, em 

homenagem a D. Aurora de Afonso Costa, fundadora e primeira diretora da escola. 

A Escola se ocupa da formação de enfermeiros e licenciados em enfermagem na 

graduação e na pós-graduação, com ações de extensão e pesquisa nos Municípios de 

Niterói e do Leste Fluminense. Sua missão é a atuação na formação de profissionais a 

partir de atividades de ensino teórico, teórico-prático e estágio, de pesquisa, de pós-

graduação e de extensão, favorecendo o avanço científico e tecnológico da profissão de 

enfermagem. Além de também editar a Revista Online Brazilian Journal of Nursing 

(OBJN). 

Para a formação de mestres e doutores, a EEAAC mantém três programas de pós-

graduação: Ciências do Cuidado em Saúde, Mestrado Profissional Assistencial em 

Enfermagem e Mestrado Profissional em Ensino na Saúde. 



44 

Na graduação, a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa oferece o curso 

de Bacharelado em Enfermagem, reconhecido pelo Ministério da Educação. O Curso de 

Enfermagem da Escola de Enfermagem da UFF possibilita ao acadêmico uma estreita 

relação com as questões da saúde, em geral, e da profissão em particular, através de 

disciplinas ministradas desde o 1º período, tornando o curso mais atraente para o aluno. 

A formação do Enfermeiro tem caráter generalista, o que possibilita um conhecimento 

amplo da Enfermagem no âmbito da assistência, ensino e pesquisa. 

Os primeiros semestres do curso são mais teóricos, com disciplinas como 

Anatomia, Bioquímica, Biofísica e Introdução às Práticas de Enfermagem. Nos anos 

finais, as atividades têm foco na prática da profissão. O estágio é obrigatório e possibilita 

o contato do futuro enfermeiro com pacientes reais. 

Há duas formas de estágio durante o curso: o curricular, que compõe a grade da 

graduação, supervisionado por um professor da instituição de ensino e o extracurricular 

monitorado por um enfermeiro de fora da instituição. 

Portanto, o aluno a partir do quarto período de graduação, o público pretendido 

pelo estudo, momento este de início do estágio curricular, quando o estudante está 

começando a desenvolver algumas habilidades básicas, sendo importante estabelecer 

nesse momento uma correlação entre o que foi aprendido na teoria nos primeiros períodos 

com a prática que pode envolver situações reais. Assim, a metodologia poderá ser 

aplicada com os estudantes da graduação de enfermagem. 

4.5 Tratamento e análise dos dados 

4.5.1 Análise da 1ª etapa da pesquisa 

A análise e a interpretação dos dados da revisão integrativa se deram por meio da 

leitura exploratória dos estudos, cuja finalidade pautou-se em verificar a relevância do 

material científico. Na sequência, realizou-se a leitura seletiva para a composição de um 

arcabouço teórico que respondesse à pergunta norteadora e ao objetivo do estudo 

relacionado a revisão. O processo culminou na extração dos artigos descritos neste estudo. 
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4.5.2 Análise da 2ª etapa da pesquisa 

Nesta etapa, foram divulgadas as imagens de todo o processo artesanal de 

desenvolvimento das quatro LP pelo autor, estas que foram construídas a partir da revisão 

integrativa e elaboradas de forma empírica que nas etapas seguintes do estudo foram 

avaliadas em relação a sua viabilidade, confiabilidade e validade para a educação em 

enfermagem. 

4.5.3 Análise da 3ª etapa da pesquisa - juízes especialistas 

Após o desenvolvimento das 4 lesões simulas em manequins de baixa fidelidade 

com os tipos de tecidos presentes no leito das LP à base de compostos orgânicos, foram 

realizadas imagens das mesmas (fotografias), assim, este material junto com o 

instrumento de validação (escala Likert) foram enviados via correio eletrônico, onde foi 

validado por nove (09) juízes especialistas juízes (09 enfermeiros com especialização em 

estomaterapia ou enfermagem dermatológica). 

O instrumento apresenta as seguintes pontuações: totalmente adequado (4), 

adequado (3), parcialmente adequado (2) e inadequado (1); assinalando seus escores de 1 

a 4 para cada item. A escala de Likert é uma técnica de classificação, que consiste em 

várias declarações (itens) que expressam um ponto de vista sobre um tópico. Nessa 

abordagem, colocam-se os respondentes em contato com os itens expressos de modo 

positivo ou negativo em relação ao fenômeno, seguindo uma escala contendo cinco ou 

quatro graus de valoração(41). 

As respostas foram analisadas quantitativamente através do índice de 

concordância, método empregado para calcular o grau de concordância entre os 

participantes(43). 

O escore do índice de cada item do instrumento foi calculado por meio da soma 

de concordância dos itens que foram marcados por ― totalmente adequado (TA) e ― 

adequado (A), dividido pelo número total de respostas, multiplicado por cem. Foram 

considerados válidos os itens que obtiverem nas respostas índice de concordância maior 

ou igual a 70%(43). 
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4.5.4 Análise da 4ª etapa da pesquisa 

Nesta fase, os itens que não alcançaram o índice de concordância de 70% foram 

corrigidos e modificados, pautando-se nas indicações dos juízes especialistas. 

4.6 Aspectos éticos da pesquisa 

Em atendimento a resolução número 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), que regulamenta a realização de pesquisa com seres humanos, este estudo foi 

apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e avaliado em relação às implicações 

éticas da pesquisa proposta. A coleta de dados só foi iniciada após aprovação por escrito 

do Comitê Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense com o número 

do parecer 3.676.562, CAAE 24651419.5.0000.5243(ANEXO 2). 

4.6.1 Juízes especialistas 

Foram considerados participantes da pesquisa os juízes que aceitaram participação 

de forma voluntária e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE 2) atendendo a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 1 º Etapa- Revisão integrativa 

Para nortear a criação da ferramenta educacional deste estudo, foi realizada uma 

revisão integrativa a fim de identificar o que está sendo publicado na literatura nacional 

e internacional sobre os tipos de simulações utilizadas como metodologia ativa, com 

estudantes de enfermagem para o ensino da avaliação de lesão por pressão.  

Contudo, diante dos resultados encontrados, evidenciou como lacuna do 

conhecimento que não existe simulação de baixa fidelidade sendo utilizada para o ensino 

de LP e os estudos também não abordam a simulação dos tipos de tecidos, assim estas 

lacunas foram pontos de partida para criação da ferramenta educacional deste estudo. 

Além disso, um dos estudos utilizou frutas para simulação do exsudato, mostrando a 

possibilidade compostos orgânicos na simulação de LP. 
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Foi feito um estudo do tipo revisão integrativa da literatura. Este método 

possibilitou analisar a literatura existente, fornecendo uma compreensão abrangente de 

determinado objeto de estudo(44). Essa revisão seguiu as diretrizes PRISMA. 

A seleção dos estudos foi realizada a partir do levantamento de trabalhos 

indexados nas bases MEDLINE/PubMed, LILACS, BDENF, CINAHL e SCOPUS, 

utilizando-se, para tanto, os seguintes descritores: Tecnologia educacional/Educational 

technology OR Simulação/Simulation training AND Lesão por pressão/Pressure ulcer.  

A busca se deu em dezembro de 2018, e foram incluídos os artigos publicados a 

partir de 2014. 

A questão norteadora considerada foi: quais tipos de simulações são utilizadas 

como metodologia ativa com estudantes de enfermagem no ensino da avaliação de lesão 

por pressão?  

Foram excluídos os artigos que não abordaram especificamente os tipos de 

simulações utilizadas como metodologias ativas no ensino em enfermagem. 

A análise e a interpretação dos dados se deram por meio da leitura exploratória 

dos estudos, cuja finalidade pautou-se em verificar a relevância do material científico. Na 

sequência, realizou-se a leitura seletiva para a composição de um arcabouço teórico que 

respondesse à pergunta norteadora e ao objetivo do estudo. O processo culminou na 

extração dos artigos descritos neste estudo. 

A prática baseada em evidências preconiza sistemas de classificação, dependendo 

da abordagem metodológica adotada, que toma por base o delineamento do estudo.  

Neste estudo, as publicações foram avaliadas segundo a classificação do Oxford 

Centre for Evidence-Based Medicine(45). 

Os estudos foram divididos em duas categorias para análise: Simulação de alta 

fidelidade como metodologia ativa para o ensino de enfermagem; e Qualificação dos 

estudantes de enfermagem para a avaliação de lesão por pressão através da simulação. 

A amostra compreendeu quatro estudos, conforme demonstra o fluxograma de 

seleção das publicações (figura 9). 

Figura 9 – Fluxograma de seleção dos artigos analisados. Niterói (RJ), Brasil, 2018 
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Identificou-se um total de 36 artigos, sendo seis na LILACS, dois na BDENF, dois 

na CINAHL, 21 na MEDLINE/PubMed e 05 na SCOPUS. Destes, 32 foram excluídos 

por não se referirem a temática em estudo ou não responderem a questão norteadora. Não 

houve duplicidade de artigos. Assim, foram selecionados 04 artigos que constituíram essa 

revisão integrativa(6, 46, 47, 48). 

A seguir, o Quadro 3 caracteriza os artigos em título, periódico, ano de publicação, 

país e nível de evidência. 
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Quadro 3 - Caracterização dos artigos. Niterói (RJ), Brasil, 2018 

Em relação à origem dos estudos, verificou-se que um foi desenvolvido na 

Espanha (47) e três foram desenvolvidos no Brasil (6, 46,48), sendo dois no estado de São 

Paulo. Esta maior recorrência no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, é 

justificada pelo interesse das universidades brasileiras pelo tema e pela metodologia 

de simulação. 

Constatou-se que dois estudos (6,46) são relatos de caso com nível de evidência 4. 

Observou-se também um estudo do tipo ensaio clínico randomizado (nível de evidência 

2) (47) e um estudo com pesquisa descritiva aplicada com nível de evidência 4 (48). 

Dois desses estudos estão direcionados para o ensino de avaliação de LP sobre a 

ótica de gestão de custos. Os demais estudos focam nos estudantes de enfermagem, no 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes fundamentais para o cuidado 

de enfermagem com LP. 

Um fato importante, quanto ao tipo de simulador, revelou que os quatro estudos 

utilizaram a simulação de alta fidelidade ou complexidade, sendo o ambiente virtual de 

aprendizagem por meio da computação utilizado por três estudos como forma de simular 

Título Periódico Ano País 
Nível de 

Evidência 

Ensino de prevenção e tratamento 

de lesão por pressão utilizando 

simulação(6) 

Esc. Anna Nery 

Rev. Enferm 2018 Brasil 4 

Integração de tecnologias digitais 

no ensino de enfermagem: criação 

de um caso clínico sobre úlceras 

por pressão com o software 

SIACC(46) 

Reciis – Rev 

Eletron Comun 

Inf Inov Saúde 2017 Brasil 4 

Effectiveness of an e-learning tool 

for education on pressure ulcer 

evaluation(47) 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

2014 Espanha 2 

Ambiente virtual de aprendizagem 

sobre gerenciamento de custos de 

curativos em úlceras por pressão(48) 

Revista 

Eletrônica de 

Enfermagem 

2014 Brasil 4  

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Esc.%20Anna%20Nery%20Rev.%20Enferm
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Esc.%20Anna%20Nery%20Rev.%20Enferm
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pacientes e as lesões por pressão para os estudantes (46,47,48). Ressalta-se que apenas um 

estudo utilizou a simulação cênica com pessoas fazendo o papel de paciente (6). 

Os descritores identificados nos estudos incluíram o total de 19 termos, presentes 

no vocabulário Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Dentre eles, podem ser citados 

os de maior recorrência: educação em enfermagem, tecnologia educacional, enfermagem 

e simulação. 

Os autores dos estudos totalizaram 20 pesquisadores. Destes, 14 enfermeiros, dois 

discentes de enfermagem e quatro de outras profissões. Quando explorada a área de 

atuação dos 14 enfermeiros, 12 eram docentes do ensino superior. 

A revisão possibilitou identificar que existem poucos estudos sobre a temática. 

Porém, na literatura cientifica, dentre os quatro artigos selecionados, três deles 

evidenciaram que o Brasil aparece como líder das publicações de pesquisas clínicas sobre 

a educação de enfermagem na avaliação de LP utilizando a simulação como metodologia 

ativa (6,46,48), seguido pela Espanha, como revelado no estudo (47). 

Após a leitura, análise e síntese do conteúdo dos artigos, foram identificadas duas 

categorias temáticas sobre os tipos de simulações utilizadas como metodologia ativa para 

a educação dos estudantes em enfermagem acerca da avaliação de LP: Simulação de alta 

fidelidade como metodologia ativa para o ensino de enfermagem; e Qualificação dos 

estudantes de enfermagem para a avaliação de LP através da simulação. 

Destacam-se, dentre todos os estudos analisados, a eficácia do uso de simuladores 

de alta fidelidade, a simulação cênica como metodologia ativa na aprendizagem e a 

aquisição de habilidades dos estudantes de enfermagem para prática clínica. Os estudos 

demonstram que a simulação favorece o aprendizado do aluno sobre a SAE 

(Sistematização da Assistência de Enfermagem) e o desenvolvimento do PE (Processo de 

Enfermagem). 

A escolha de simuladores de alta fidelidade apresenta um alto grau de 

aproximação da realidade, incluindo simuladores de pacientes humanos 

computadorizados, interativos, com respiração espontânea e respostas fisiopatológicas 

próximas as reais, diferente dos simuladores de média fidelidade (tecnologia 

intermediária, sons pulmonares e cardíacos) e de baixa fidelidade com manequins 

estáticos, sem interação(49). 

Nos estudos (6, 46, 47,48) de simulação de alta fidelidade como metodologia ativa 

para ensino de enfermagem, identificou-se que o cenário de alta fidelidade, quando 

planejado e implementado adequadamente, proporciona benefícios na aprendizagem 
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estabelecendo uma correlação teórico-prática dos conteúdos, além de contribuir para o 

enfrentamento de situações que o estudante enfrentará na prática clínica, diferente do 

modelo tradicional com aulas expositivas. Tal situação potencializa a  sua tomada de 

decisão, autoconfiança e habilidades para promover um cuidado qualificado, não expondo 

o paciente a riscos desnecessários. 

Sugere-se, nessa perspectiva, formar profissionais com uma visão integral e 

holística do cuidado. A integração da simulação de alta fidelidade enquanto metodologia 

ativa no ensino de enfermagem pode contribuir como método alternativo para atender as 

novas diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes preconizam a formação profissional 

compatível com os referenciais constitucionais e internacionais da promoção da saúde, e 

que os egressos dos cursos possam atuar com qualidade, efetividade e resolutividade no 

Sistema Único de Saúde (SUS)(50). 

Em um dos estudos, há a demonstração de uma simulação cênica para o 

desenvolvimento do cenário simulado, no qual uma aluna de graduação assumiu o papel 

de paciente (6). Para a construção do cenário, podem ser utilizados alguns recursos da 

simulação cênica, como vestimentas e utensílios pessoais de um paciente real (materiais 

de higiene pessoal, livros, artigo religioso, entre outros), aproximando-o do ambiente real. 

Além desses recursos, pode-se potencializar a fidelidade do cenário, o uso de maquiagem 

artística, pintura corporal ou mesmo a impressão gráfica para reproduzir lesões, 

hematomas, traumas, queimaduras, entre outros(51). Assim, a utilização de diversos 

recursos permite retratar casos clínicos do cotidiano do enfermeiro e da assistência de 

enfermagem. 

A assistência de enfermagem na prestação de cuidados, a partir do PE e da SAE, 

pode reduzir as complicações durante o tratamento de forma a facilitar a adaptação e 

recuperação do paciente. A elaboração do caso clínico, utilizando a simulação como 

metodologia ativa, permite que o aluno desenvolva as habilidades de pensamento crítico, 

utilizando a SAE, definida como “uma metodologia científica de que o profissional 

enfermeiro dispõe para aplicar seus conhecimentos técnico-científicos e humanos na 

assistência aos pacientes”(52). 

A implantação da SAE é ainda um desafio na enfermagem. Ela deve ser 

estimulada desde a graduação com os estudantes de enfermagem. Sendo assim, poderá 

contribuir na organização do trabalho do enfermeiro quanto ao método, pessoal e 

instrumentos, de forma que seja possível operacionalizar o PE, que é organizado pelas 

etapas de coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento dos cuidados, 
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implementação e avaliação dos resultados(51). No decorrer do caso clínico, como visto em 

alguns estudos, o discente é inserido nas etapas do processo, verificando os diagnósticos 

de enfermagem pertinentes ao paciente, além dos resultados e das intervenções 

correspondentes, facilitando a integração entre os conhecimentos teóricos e práticos nas 

disciplinas de fundamentos de enfermagem. 

Notou-se, nos estudos, que a simulação foi utilizada no ensino dos estudantes de 

enfermagem em toda a avaliação de uma lesão como prevenção, tratamento e avaliação 

de custos, com vistas à qualificação do aluno para lidar com os pacientes reais portadores 

de LP na prática clínica (6, 46, 47, 48). 

A revisão possibilitou identificar que, em três dos quatros estudos (6, 46, 47), o 

enfoque foi na temática da avaliação, prevenção e tratamento, além do foco na avaliação 

de custos com o tratamento do paciente portador de LP, como evidenciado em um dos 

estudos (48). Assim, algumas observações são pertinentes. A primeira diz respeito à 

insipiência de estudos clínicos que abordem a avaliação das características de uma forma 

mais ampla. A segunda observação é sobre a necessidade de estudos direcionados para a 

prevenção de LP. 

A avaliação das características da lesão é realizada pelo enfermeiro dentro das 

instituições de saúde e as habilidades para tal avaliação já deve ser adquirida durante a 

graduação, para evitar intervenções equivocadas e danos aos pacientes. O enfermeiro 

avalia uma ferida, devendo considerar o tipo de tecido do leito, localização, extensão 

(comprimento e largura, profundidade ou túnel), secreção/exsudato (quantidade, aspecto, 

odor), borda (regular ou não, macerada, hiperqueratose, epitelização), pele perilesional 

(integra, lesionada, ressecada, hiperpigmentada, hiperemia, flictenas) e quanto a dor(12). 

Assim, uma boa avaliação da LP é considerado um parâmetro essencial para o seu 

diagnóstico e tratamento(13). Contudo, os estudos analisados apresentam limitações 

referentes ao ensino do estadiamento das LP, características dos diferentes tecidos e 

exsudatos que uma lesão pode apresentar. 

No âmbito do tratamento das LP, conforme evidências dos estudos (6, 46, 47), o 

conhecimento das diversas coberturas e a realização de curativos pelos estudantes no 

ambiente de simulação é essencial para aprendizagem. Isso proporcionará ao estudante 

condições para identificar o tratamento de um paciente portador de LP, qualificando-os 

para a prática clínica em que a evolução da cicatrização da ferida influencia no tempo de 

internação do paciente e nos custos para as instituições de saúde. O tratamento adequado 
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depende de uma boa avaliação. Caso esta seja equivocada, resulta no possível aumento a 

extensão da lesão, do custo e do tempo de tratamento, gerando dor(53). 

Apenas um estudo citou a prevenção de LP no ensino de enfermagem, porém, com 

poucos dados de como evitar essas lesões no caso clínico apresentado (46). Sabe-se que 

para evitar a LP, podem ser utilizadas medidas como a mudança de decúbito e 

posicionamento, alívio da pressão em áreas de proeminências ósseas, cuidados com a 

pele, aporte nutricional e controle da umidade. Além desses, o enfermeiro necessita de 

uma avaliação sistemática, com instrumentos disponíveis no domínio internacional, como 

a Escala Preditiva de Braden. 

A Escala de Braden tem a finalidade de identificar as pessoas vulneráveis para o 

desenvolvimento da LP, composta por seis subescalas que refletem a percepção sensorial, 

a umidade da pele, o estado nutricional, o grau de atividade e mobilidade, e a exposição 

à fricção e cisalhamento. A soma dos escores resulta em valores entre 6 e 23, e quanto 

menor a pontuação, maior será o risco para ocorrer o evento(12). 

No cuidado em enfermagem, a Escala de Braden apresenta-se como passo 

importante para evitar o desenvolvimento da LP. No entanto, falta um preparo dos 

profissionais para uma avaliação sistematizada e um plano de cuidados voltado a prevenir 

o agravo. Tal situação evidencia a necessidade de qualificação dos enfermeiros desde a 

graduação, a fim de conhecer e utilizar meios que auxiliem a prevenção de LP. A 

compreensão dos variados papéis pedagógicos dentro do processo de ensino e 

aprendizagem só facilitam a aproximação entre teoria e prática, e esta conduta deve partir 

dos sujeitos que fazem parte dessa realidade(12). 

Na revisão integrativa, identificou-se diferentes formatos de aplicação da 

simulação como metodologia ativa para qualificação do estudante de enfermagem para a 

avaliação de LP. Os diferentes materiais que podem ser utilizados na simulação 

dinamizam o ensino e possibilitam a utilização de métodos ativos de aprendizagem, 

rompendo com o ensino tradicional por meio de aulas expositivas, tornando o discente 

problematizador, capaz de tomar decisões e ser sujeito da (re) construção do saber. 

Na análise dos artigos, destacou-se que, em todos os estudos, o ensino de LP é 

feito através do uso de simuladores de alta fidelidade, incluindo simuladores de pacientes 

humanos computadorizados e utilização de recursos da simulação cênica, frutas como a 

banana para simular o exsudato, com o uso de atores, alunos e profissionais. Essa 

caracterização é o que denominamos de pacientes simulados. Assim, tais formatos 
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contribuem para o ensino de habilidades de enfermagem, melhorando a correlação 

teórico-prática. 

Entende-se que é importante a formação permanente dos docentes e o apoio 

institucional para o preparo de cenários bem delineados para uma eficácia dos objetivos 

da simulação, no qual permita ao estudante adentrar na realidade simulada e avaliar os 

diferentes aspectos necessários em um paciente portador de lesão por pressão. Quando os 

estudantes tiverem demonstrado habilidade e segurança, serão encaminhados para 

realizar o procedimento em um paciente real, permitindo reduzir a ansiedade do estudante 

e aprimorar sua autoconfiança, para uma melhor qualidade no cuidado. 

A elaboração no formato de caso clínico foi escolha unânime pelos pesquisadores 

em todos os estudos, permitindo que o aluno desenvolva as habilidades e pensamentos 

críticos, favorecendo a familiarização desde a graduação com o PE e a SAE. Porém, 

alguns estudos analisados estão limitados e não permitem uma avaliação mais ampla de 

algumas características lesionais, como os diferentes tipos de tecidos e exsudatos que uma 

LP pode apresentar. Além dessas limitações, devem ser analisadas a estrutura da 

instituição de ensino, corpo docente e o custo para aquisição ou desenvolvimento da 

metodologia ativa. 

As recomendações para o ensino se subsidiam na necessidade de os cursos de 

graduação em enfermagem analisarem os recursos mais adequados e efetivos para serem 

utilizados na sua realidade, associando a melhor metodologia para qualificação dos 

estudantes, como no conteúdo de LP. Da mesma forma, as instituições de ensino devem 

incentivar pesquisas para produzir novas estratégias ou aprimorar o que já existe na 

comunidade científica acerca do ensino de LP através da simulação como metodologia 

ativa, gerando impacto na prática e no cuidado de enfermagem. 

Como limitação da revisa integrativa, destaca-se a pouca quantidade de artigos 

encontrados que possibilitassem uma discussão mais ampla e com maiores evidências 

científicas na temática investigada. Esse fato é justificado pelo processo de 

desenvolvimento e conhecimento a respeito da simulação como metodologia ativa, 

principalmente no que diz respeito ao ensino de LP para qualificação dos estudantes de 

enfermagem. A falta de padronização na nomenclatura, tanto nos descritores como nas 

habilidades, também restringiu a amplitude das buscas. 

 

5.2 2º Etapa– Elaboração das Lesões por Pressão a base de compostos orgânicos 

para simulação 
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Após os resultados da revisão integrativa foi possível identificar como lacuna do 

conhecimento que não existe simulação de baixa fidelidade sendo utilizada para o ensino 

de LP e os estudos também não abordam a simulação dos tipos de tecidos, assim estas 

lacunas foram pontos de partida para criação da ferramenta educacional deste estudo. Um 

dos estudos revelou a utilização de compostos orgânicos como a banana para simulação 

do exsudato das LP, mostrando a possibilidade da utilização de frutos para simulação. 

As lesões desta pesquisa foram confeccionadas com compostos orgânicos para 

simular os diferentes tecidos em LP nas regiões anatômicas dos manequins de baixa 

fidelidade existentes no laboratório de técnicas da EEAAC conforme mencionado na 

metodologia. 

As lesões foram instaladas em áreas comuns de aparecimento de lesão por pressão. 

Os locais de escolha foram partes dos manequins que fosse possível a retirada do membro, 

favorecendo o acondicionamento do mesmo em refrigerador devido a elaboração das 

lesões serem feitas com frutas, mantendo a qualidade da lesão para a simulação. 

Os tipos de tecidos das lesões por pressão simuladas são artificiais à base de 

compostos orgânicos, encontrados em uma fazenda orgânica do pai do autor, onde cada 

lesão foi confeccionada da seguinte forma: 

Lesão 1- Simulação de lesão com tecido necrótico 

Esta lesão foi desenvolvida da seguinte forma. Pegou-se uma casca de manga 

orgânica bem madura com pintas pretas e foi colocado ao sol durante um dia inteiro para 

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

cola tek bond 793 (que pode ser removida com raspagem e removedores de cola até tirar 

todo resíduo), logo foi 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, permitindo a realização do curativo pelo 

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

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

necrótico a seguir apresentado. 



56 

 

 

Figura 10 - 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 de lesão com tecido de granulação 

Esta simulação da lesão foi desenvolvida da seguinte forma. Pegou-se uma casca 

de pimentão vermelho, recortando-a no formato de uma lesão, utilizando a parte interna 

da casca por apresentar aspectos similares ao tecido de granulação. Após as ações 

descritas anteriormente acima no processo de confecção das bordas, resultou na lesão com 

similaridade com o tecido granulação abaixo apresentado. 

 

Figura 11 - 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. 
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Lesão 3- Simulação de lesão com tecido de esfacelo 

Esta lesão foi desenvolvida da seguinte forma. Pegou-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 as ações descritas na confecção das bordas, resultou na lesão com 

similaridade com o tecido de esfacelo abaixo apresentado. 

 

Figura 12 - 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 lesão com tecidos mistos (necrótico, granulação e esfacelo) 

Esta lesão foi desenvolvida da seguinte forma. Pegou-se os compostos orgânicos 

anteriormente descritos (lesões 1,2 e 3) para simular uma LP com tecidos mistos, 

distribuindo no formato de uma lesão. Após as ações descritas na confecção das bordas, 

resultou na lesão com similaridade com os tecidos mistos (necrótico, granulação e 

esfacelo) a seguir apresentada. 

 

Figura 13 - 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. 
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5.2.1 Discussão- 2 º etapa  

Durante o desenvolvimento da simulação das LP houve uma preocupação em criar 

tecidos das lesões por pressão que aparentassem uma realidade mais próxima daquela que 

o aluno poderá encontrar no ambiente hospitalar. Além disso, buscou-se uma forma de 

utilização para elaboração das lesões com materiais de baixo custo para ser aplicável pelos 

docentes favorecendo uma construção do conhecimento em que o aluno também, faça 

parte.  

Portanto, optou-se por utilizar compostos orgânicos para simulação dos tecidos 

não onerando em gastos excessivos no processo de ensino-aprendizagem, além de 

favorecer o diálogo entre os professores e alunos, permitindo uma qualificação para o 

tratamento de pacientes portadores de LP. 

A utilização de frutas como a banana para simular a coloração e as características 

do exsudato das lesões por pressão já vem sendo realizada em outros estudos como 

evidenciado na revisão integrativa (6). 

Outra base para a construção dos tecidos das LP desse estudo foi a classificação 

dos tipos de tecido que é realizada através da escala de classificação do Sistema RYB 

(Red, Yellow, Black), onde os tecidos de granulação, esfacelo ou fibrina e necrose, 

encontram-se classificados de acordo com a cor do tecido correspondente no leito da 

ferida(22). Este sistema de cores é um método fácil de observar as características 

predominantes na lesão, sendo usado a escala de classificação do Sistema RYB, onde os 

tecidos de granulação (vermelho), esfacelo ou fibrina (amarelo) e necrose ou escara 

(preto). 

No processo de construção do tecido de granulação optou-se pela escolha de um 

fruto de coloração vermelha(23) e textura semelhante ao tecido. O fruto de escolha foi o 

pimentão (Capsicum annuum L) utilizando o seu interior, fixado em membro superior 

esquerdo (MSE) do manequim simulando o leito lesional com tecido de granulação. 

Para a construção do tecido necrótico optou-se pela escolha de um fruto de 

coloração escura(23) e textura semelhante ao tecido. O composto orgânico escolhido foi a 

casca de manga (Mangifera indica) seca utilizando o seu exterior, fixada em calcâneo E 

do manequim simulando o leito lesional com tecido necrótico. 

No que diz respeito a construção do esfacelo foi fixada em membro superior 

direito (MSD) do manequin o interior do fruto mamão (Carica papaya L.) simulando o 
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leito lesional com esfacelo, tendo como base a coloração amarela para melhor 

representatividade do tecido(23). 

Já a LP com leito lesional com presença de tecidos mistos (granulação, esfacelo e 

necrótico) simulados pelas frutas anteriormente citadas foi fixada em região sacral do 

manequim. Assim, através da textura do tecido e das cores, fica mais fácil para o aluno 

observar como realmente são as características e coloração predominante no seu leito(23). 

O ideal é que estas lesões sejam confeccionadas no dia anterior a aula de 

simulação clínica, favorecendo o processo de secagem e fixação das lesões por completo 

assim, permitindo que o aluno na simulação clínica, faça também a prática do curativo, 

se este for um dos objetivos do professor para a simulação. 

Vale ressaltar que após o desenvolvimento das lesões com os compostos orgânicos 

em forma de frutas, tais lesões terão maior durabilidade se bem acondicionadas. Portando, 

a ação de acondicionamento permite atender diversos grupos de alunos vivenciar a 

simulação clínica dos tipos de tecidos das LP. 

A opção de utilizar manequins de baixa fidelidade foi devido ao baixo custo e 

estes serem encontrados com maior facilidade nas instituições de ensino. Reforça-se que, 

para simulação de LP, os docentes também podem utilizar diferentes artefatos como: 

fotos, jogos, modelos anatômicos, bonecos, casos escritos, modelos tridimensionais, 

software informático, pacientes padronizados/atores, manequins de média fidelidade, ou 

simuladores/manequins de pacientes de alta-fidelidade (50). 

A simulação também pode ser potencializada com a utilização das técnicas de 

maquiagem, placas de sangue e alimentos que podem demonstrar as características, 

exsudato e/ou ainda o odor de uma lesão por pressão. Assim, existem diversos recursos 

para auxiliar o processo de ensino aprendizagem do aluno favorecendo o reconhecimento 

do tipo de lesão, a prevenção e o tratamento de lesões (6). 

5.3 3 º Etapa- Validação pelos juízes especialistas da simulação com os tipos de 

tecidos presentes nos leitos das lesões por pressão com lesões artificiais a base 

de compostos orgânicos 

Após o desenvolvimento das 4 lesões simulas em manequins de baixa fidelidade 

com os tipos de tecidos presentes no leito das LP à base de compostos orgânicos, foram 

realizadas imagens das mesmas (fotografias), assim, este material, junto com o 
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instrumento de validação (escala Likert) foram enviados via correio eletrônico, onde foi 

validado por nove (09) juízes especialistas juízes (09 enfermeiros com especialização em 

estomaterapia ou enfermagem dermatológica). Vale ressaltar, que esta etapa com os 

juízes foi via correio eletrônico sobre a proposta do instrumento para atingir o índice de 

concordância para validação do produto proposto. 

Foram convidados via correio eletrônico 09 enfermeiros com especialidade em 

estomaterapia ou enfermagem dermatológica para participarem da pesquisa. Assim, a 

amostra por conveniência final compreendeu em: 09 enfermeiros da área de 

estomaterapia/ dermatologia, sendo 6 especialistas em estomaterapia e 03 em 

enfermagem dermatológica, entre eles um com o título de mestre pelo PPG- EEAN. As 

buscas por participantes foram por meio da Plataforma Lattes e indicações por 

profissionais de enfermagem. A coleta de dados foi realizada nos meses de junho e julho 

de 2020. Toda coleta foi realizada em 30 dias. 

A caracterização dos juízes-especialistas foi realizada através do instrumento de 

coleta de dados (escala likert), nos quais foram feitas perguntas referentes à: idade, 

gênero/sexo, área e tempo de formação e pelos critérios de Fehing que caracterizaram os 

juízes com relação à : tese/dissertação/especialização na área de interesse, prática 

profissional na área de interesse, trabalho publicado, participação em grupos/projetos de 

pesquisa e experiência da temática de validação/ de instrumento ou materiais educativos 

O instrumento de validação (escala Likert) com os juízes continha uma breve 

caracterização dos mesmos, revelando que 7 participantes possuem idade de 25 a 40 anos 

e 2 participantes com idade de 40 a 55 anos; 6 foram do gênero feminino e 3 do gênero 

masculino. 

As pontuações variaram de 5 a 33 pontos nos critérios de Fehing revelando que a 

formação acadêmica de 9 participantes é enfermagem, sendo 6 especialistas em 

estomaterapia e 3 em enfermagem dermatológica que atuam no estado do Rio de Janeiro. 

Em relação ao tempo de formação, 4 possuem de 10 a 14 anos, 3 participantes estavam 

entre 14 a 18 anos, 1 especialista possui 3 anos e 1 apresentava 7 anos de formação em 

enfermagem. Atuação em estomaterapia/dermatologia 2 participantes era de 1 a 5 anos, 

4 especialistas de 6 a 10 anos e 3 sujeitos de 11 a 15 anos de experiência na área. Três (3) 

especialistas tinham de 1 a 5 artigos publicados; 02 participantes participaram 1 ano em 

grupos de pesquisa. 

Como já descrito na metodologia, o instrumento de validação dos juízes-

especialistas foi um questionário composto de 06 itens com perguntas fechadas (escala 
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Likert) divido em três blocos, ou seja, objetivos, estrutura e apresentação e relevância. Na 

parte qualitativa da pesquisa, ao final dos três blocos, os juízes poderiam escrever suas 

opiniões e justificativas, caso encontrassem alguma inadequação ou desejasse ampliar sua 

contribuição na avaliação. Vale ressaltar que 100% dos juízes preencheram este espaço 

tanto com sugestões quanto com elogios. 

As respostas dos juízes foram analisadas quantitativamente por meio do cálculo 

do índice de concordância, que consiste na soma de concordância dos itens que foram 

marcados por totalmente adequado (TA) e adequado (A), dividido pelo número total de 

respostas, multiplicado por cem(43). 

Como o questionário (escala Likert) utilizado para avaliação da ferramenta 

educacional pelos juízes possuiu um total de 06 itens a serem respondidos, composto por 

três blocos, cada um dos 09 juízes respondeu a 06 itens do instrumento (09 participantes 

x 06 itens a serem respondidos) totalizando 54 respostas (100%). Assim 52 respostas 

(96,29%) foram positivas, entre totalmente adequado e adequado. Logo observou-se, uma 

tendência dos juízes de optar pelas respostas de forma concordante (Adequado ou 

Totalmente Adequado). 

Sendo assim, em uma avaliação geral da ferramenta educacional em forma de 

simulação, a mesma foi considerada válida por ter alcançado índice de concordância 

superior a 70%(42).  

O cálculo do índice de concordância de cada bloco do instrumento foi realizado 

buscando compreender a avaliação dos juízes separadamente (quadro 04). Observando o 

resultado do valor calculado já é possível concluir que não houve diferença significativa 

de discordância entre os juízes. 

Quadro 4 - Síntese da análise quantitativa das respostas dos juízes-especialistas. Niterói, 

RJ, 2020. 

Bloco de avaliação  Análise das Respostas Juízes  IC  

Objetivo  
Pontuação máxima: 9 pontos (1 item X 9 juízes) 

Respostas: 07 TA, 02 A, 0 PA, 0 I.  
100% 

Estrutura e 

Apresentação  
Pontuação máxima: 36 pontos (4 itens 9 juízes) 

Respostas: 28 TA, 6 A, 02 PA e 0 I  
94,4% 

Relevância  
Pontuação máxima: 9 pontos (1 item x 9 juízes) 

Respostas:07 TA, 02 A, 0 PA e 0 I.  
100 % 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2020. 



62 

A seguir será detalhado cada item dos blocos de avaliação, buscando compreender 

melhor a validação da ferramenta educacional. 

5.3.1 Bloco 01 – Objetivos da simulação 

No que diz respeito à validação do item, o máximo que se pode alcançar é o 

número total de juízes que o avaliaram, levando em conta que todos poderiam optar por 

responder como totalmente adequado (TA) frente ao item. Considerando como aprovação 

a soma da pontuação que os juízes marcaram como Totalmente adequado (TA) e 

Adequado (A), o item deste bloco alcançou 100% de aprovação, ou seja, não houve 

nenhuma opinião neste bloco para Parcialmente adequado (PA) ou Inadequado (I). 

Os itens avaliativos presentes neste bloco referem-se aos propósitos, metas ou fins 

que se deseja atingir com a utilização da simulação sendo: 1.1 Atende aos objetivos de 

instituições que trabalham com o público-alvo da Simulação. 

5.3.2 Bloco 02 – Estrutura e apresentação da simulação 

Este bloco contém 4 itens avaliativos no total e destes, e referem-se à: (2.1) o 

tecido necrótico simulado tem proximidade com a realidade, (2,2) o tecido de granulação 

simulado tem proximidade com a realidade, (2.3) o esfacelo simulado tem proximidade 

com a realidade, (2.4) a lesão com tecidos mistos simulada tem proximidade com a 

realidade. 

Os itens 2.3 e 2.4 alcançaram 94,4 % na validação, considerados validados, pois 

alcançaram mais de 70% concordância. Vale ressaltar, que essa variação de concordância 

em comparação aos demais itens pode ser atribuído a visão pessoal de alguns enfermeiros 

que no espaço destinado a sugestões e elogios consideraram algumas mudanças na 

estrutura do tecido e a fruta a ser utilizada para simular os tecidos. Porém não houve 

concordância ou sugestões repetidas pelos juízes que significassem a alteração das frutas 

para simular os tecidos. 

5.3.3 Bloco 03 –Relevância da simulação 

Este bloco contém 1 item avaliativo referindo as características que avalia o grau 

de significação da simulação, sendo o item descrito como 3.1 o material permite a 
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construção do conhecimento em diferentes contextos (ensino, pesquisa e atualização do 

enfermeiro). 

Considerando como aprovação a soma da pontuação que os juízes marcaram como 

Totalmente Adequado (TA) e Adequado (A), o item deste bloco alcançou 100% de 

aprovação, ou seja, não houve nenhuma opinião neste bloco para Parcialmente Adequado 

(PA) ou Inadequado (I). 

Na tabela 1 é descrita a síntese da análise de cada item dos blocos de avaliação, 

através de números absolutos. 

Tabela 1: Respostas obtidas dos juízes-especialistas segundo os objetivos, estrutura e 
apresentação e relevância do instrumento. Niterói, RJ, 2020 (N=09)  

Itens      N=09      

1. Objetivo da simulação TA  A  PA  I  IC  

1.1 Atende aos objetivos de instituições que 

trabalham com o público-alvo da Simulação  

07 02 -  -  100%  

Total Bloco 1  07 02  -  -  100%  

2. Estrutura e apresentação  TA  A  PA  I  IC  

2.1 O tecido necrótico simulado tem 

proximidade com a realidade 

 

07  

 

02  

 -   -   

100% 

 

100% 

 

96,7% 

 

96,7%  

2.2 O tecido de granulação simulado tem 
proximidade com a realidade 

 

07  

 

02  

 -   -  

2.3 O esfacelo simulado tem proximidade com 

a realidade 

 

07  

 

01    

 

01 

 -  

2.4 A lesão com tecidos mistos simulada tem 

proximidade com a realidade 

 

07  

 

01  

  01  

- 

 

  

 

Total bloco 02  

 

28  

 

06  

 

02   

 

94,4%   

3. Relevância  TA  A  PA  I  IC 

  

3.1 O material permite a construção do 

conhecimento em diferentes contextos (ensino, 

pesquisa e atualização do enfermeiro) 

 

 07  

 

02 

 

-  

 

 -  

 

100%  

Total bloco 03  07  02   - -  100 %  

 

5.3.4 Discussão - 3 º Etapa  

O processo de validação com juízes especialistas foi fundamental para possibilitar 

o reconhecimento da simulação como uma metodologia ativa adequada ao que se propõe, 
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assim como, permitiu reunir diferentes saberes para aperfeiçoá-lo como instrumento 

válido para uso. Nesse sentido, as contribuições dos juízes especialistas em pesquisas 

pode elevar a credibilidade e a aceitação do material(54). 

Quanto às contribuições e comentários dos juízes, cabe ressaltar que, nenhuma 

sugestão/contribuição foi identificada com relação ao Bloco I (Objetivos). Já no bloco II 

(Estrutura e Apresentação) neste estudo nenhuma opinião foi apontada por mais de um 

juiz, ou seja, as opiniões foram todas individuais, o que indica que nenhum item do 

instrumento avaliativo apresenta grande discordância entre os juízes. 

Em relação ao bloco 3 (Relevância) os comentários dos especialistas revelaram 

que a ferramenta educacional através da simulação de LP de baixa fidelidade melhora o 

olhar clínico para o campo de estágio, aproxima o estudante ou profissional da realidade 

e favorece uma melhor identificação dos tecidos e, por conseguinte, análise e tratamento 

de lesões de pele. 

Segundo Jeffries(15), para o ensino de enfermagem é fundamental a aplicação dos 

conteúdos ministrados em sala de aula, por meio de uma variedade de experiências 

clínicas, para o desenvolvimento de competências profissionais. Assim, no momento 

atual existe a necessidade de se ministrar o conteúdo de LP, como na metodologia ativa 

construída neste estudo, focando na segurança do paciente e situações clínicas para 

melhorar o olhar clínico do estudante. 

As lesões simuladas nesta pesquisa e validadas pelos juízes especialistas pode 

contribuir para a melhora e dinamização do processo ensino-aprendizagem do conteúdo 

de lesão por pressão. Sendo assim, a simulação tem sido utilizada nos cursos graduação 

de enfermagem como metodologia de ensino-aprendizagem capaz de interferir 

positivamente(11). 

A simulação dos tecidos existentes na LP construídas nesta pesquisa poderá 

aproximar o estudante da realidade, promovendo a mímica da lesão real do paciente, 

podendo ser retratado também aos estudantes, por meio de cenários que envolvam tomada 

de decisão e pensamento crítico que utilizam tecnologias como paciente humano 

simulado (manequins), vídeos interativos e role play(15). 

Foram validadas nesta pesquisa 4 lesões em manequins de baixa fidelidade 

utilizando compostos orgânicos à base de frutas para simular os diferentes tecidos 

existentes nas lesões por pressão visando o ensino na graduação de enfermagem, podendo 

ser aplicada em uma prática clínica obedecendo todos os requisitos necessários. 
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A pesquisa se mostra relevante e segundo Jeffries(15: 97p.) “uma simulação pode ser 

muito realística ou pode ser agrupada de componentes que são combinados para fornecer 

alguma aparência com a realidade”, sendo assim, o estudo permite o encontro do aluno 

com a realidade que enfrentarão, além de ser uma alternativa para o favorecimento do 

ensino do conteúdo aos estudantes de enfermagem. 

No contexto da Enfermagem, a simulação dos tecidos das LP tem o poder de 

inserir o aluno em um ambiente próximo ao que enfrentarão na realidade dos cuidados 

com as lesões, gerando reflexão além da problematização do conteúdo. Assim, o aluno 

estará exposto à situação problema e será estimulado à sua resolução, além de integrar as 

complexidades da aprendizagem prática e teórica com a oportunidade de repetição, 

feedback, avaliação e reflexão(55). 

As características e colorações dos compostos orgânicos utilizados na simulação 

das lesões têm potencial para fornecer estímulo de aprendizagem visual e tátil, 

favorecendo o estilo de aprendizagem de uma variedade de estudantes/participantes(9). 

Além disso, as lesões construídas podem favorecer para uma melhor identificação 

dos tecidos e, por conseguinte, análise e tratamento de lesões de pele, ainda contribui com 

a redução dos custos de aprendizagem nos campos clínicos, diminui a exposição do 

paciente a riscos desnecessários e reduz os custos de internações oriundas da avaliação 

incorreta das lesões(18). 

5.4 4 º Etapa Adequação da simulação após validação com juízes-especialistas 

As sugestões referentes a estrutura e apresentação foram compiladas no quadro 5. 

Quadro 05: Síntese da análise das alterações sugeridas pelos juízes. Niterói, RJ, 2020.  

Sugestões dos juízes – estrutura e 

apresentação  

Modificação 

atendida  

Justificativa  

[...]para simular tecido necrótico 

seco tipo escara - sugiro utilizar 

casca de coco ou ameixa preta. 

NÃO Não houve a mesma 

concordância entre os juízes  

[...]porque mamão normalmente é 

mais alaranjado e não vai parecer 

esfacelo. Sugiro que utilize manga 

também. 

NÃO 

Não houve a mesma 

concordância entre os juízes 

[...]sugiro que seja representado por 

um fruto que tenha mais textura 

que não seja tão liso 
NÃO 

O interior do fruto pimentão 

utilizado para simular o tecido 

de granulação não possui 

textura lisa 
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[...]a necrose. parece que poderia 

melhorar um pouco mais a 

coloração escurecida. 
NÃO 

Não houve a mesma 

concordância entre os juízes 

[...]esfacelos amarelo, 

perfeitamente simulado, poderia 

também ser feito com banana 

amassada ... 

NÃO 

Não houve a mesma 

concordância entre os juízes 

 

As sugestões referentes a relevância foram compiladas no quadro 6. 

Quadro 06: Síntese da análise qualitativa dos comentários sobre a relevância da 

simulação pelos juízes. Niterói, RJ, 2020.  

Comentários dos juízes Relevância 

[...]facilita a vida do acadêmico...esclarecendo o 

olhar clínico quando forem ao campo de estágio 

Melhor olhar clínico para o campo de 

estágio 

[...]A simulação realística é uma ferramenta de 

grande importância para construção do 

conhecimento, visto que aproxima o estudante 

ou profissional da realidade vivenciada na 

assistência. 

Aproxima o estudante ou profissional 

da realidade 

[...]Excelente iniciativa e ótimo material. 

Enquanto preceptora de campo prático de uma 

graduação de enfermagem noto a dificuldade de 

identificação dos tecidos existentes em lesões 

por parte dos discentes já no final de sua 

formação. Vejo que a simulação dos tecidos de 

uma maneira mais real como o proposto no 

estudo abre grandes possibilidades e auxilia em 

uma melhor identificação dos tecidos e, por 

conseguinte, análise e tratamento de lesões de 

pele 

Favorece uma melhor identificação 

dos tecidos e, por conseguinte, 

análise e tratamento de lesões de pele 

[...]Excelente metodologia desenvolvida, bem 

próximo da realidade. 

Aproxima o estudante a realidade 

[...]a simulação com frutas é genial e inovador e 

consegue se aproximar das características 

visuais das lesões por pressão verdadeiras 

Aproxima das características visuais 

das lesões por pressão verdadeiras 
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[...]trabalhando com alunos há mais de 25 anos, 

já vivenciei momentos de perplexidade diante 

das imagens reais, com impacto muito ruim ao 

paciente que está sendo cuidado...esse 

comportamento no hospital de ensino 

compromete sobremaneira a relação em uma 

abordagem inicial, paciente- enfermeiro. 

sem contar a oportunidade de treinar a remoção 

do tecido aproximando com a realidade. 

Aproxima o estudante a realidade 

5.4.1 Discussão - 4 º Etapa  

Conforme os resultados apresentados, a simulação foi considerada validada, 

segundo os juízes especialistas. Ao término da coleta de dados, as contribuições e 

sugestões descritas no campo livre de opiniões, foram lidas exaustivamente a fim de 

selecionar adaptações à ferramenta educacional que contribuísse para complementar e 

qualificar os conteúdos referentes a simulação proposta. 

A possibilidade dos participantes em escrever livremente suas opiniões sobre a 

simulação, sem deter-se apenas em responder os itens em escala Likert proporcionou uma 

perspectiva diferenciada e contribuições pertinentes para o estudo(56). 

Quanto às contribuições e comentários dos juízes, cabe ressaltar que, nenhuma 

sugestão/contribuição foi identificada com relação ao Bloco I (Objetivos). Já no bloco II 

(Estrutura e Apresentação) neste estudo nenhuma opinião foi apontada por mais de um 

juiz, ou seja, as opiniões foram todas individuais, o que indica que nenhum item do 

instrumento avaliativo apresenta grande discordância entre os juízes. 

No que diz respeito aos comentários pelos juízes referentes ao terceiro bloco 

(Relevância), sendo o item descrito como 3.1 o material permite a construção do 

conhecimento em diferentes contextos (ensino, pesquisa e atualização do enfermeiro). 

Em relação ao ensino e atualização do enfermeiro, quando o discente ou até 

mesmo os enfermeiros em contato com as lesões por pressão através da simulação tem a 

ansiedade reduzida e apresenta melhor autoconfiança, atitudes e habilidades e um melhor 

olhar para a prática clínica. Nessa perspectiva, para criação da simulação foram 

obedecidos alguns critérios no que diz respeito à originalidade, à realidade, à 

complexidade e aos recursos disponíveis para o seu desenvolvimento(57). 
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6 PRODUTO FINAL (simulação dos tecidos encontrados em LP) - Guia do Tutor 

 

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

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

em manequins de baixa fidelidade e também uma sugestão de aplicação da simulação 

através do treinamento de habilidades. 

 

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. 

6.1 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. 
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Figura 14 – Produto- 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. 
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Figura 15 – Produto- 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. 
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Figura 16 – Produto-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 17 – Produto- 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. 



72 

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. 

6.2- Proposta de aplicação da simulação 

Planejamento 

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

Natinal League Nursing/ Jeffries Simulation Framework desenvolvido por Jeffries (2005) 

e atualizado em 2012, conforme abordagem conceitual detalhada no capítulo 3 deste 

estudo. 

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: 

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 
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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. 

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. 

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 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. 

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(58). 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. 
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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 

(59). 

O treinamento envolve pensamento complexo, raciocínio clínico para tomada de 

decisão e intervenção (6). Durante a avaliação das 4 LP, o estudante deve descrever a 

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

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, três filhos, 

aposentada, moradora de Valença –RJ, oito anos de escolaridade máxima, 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. No 

momento acamada devido a doença de 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 
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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 

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. 

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. 

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  
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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: 

6.3 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  
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❏ 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(60). 

 

❏ 

❏ 

❏ 

LESÃO POR PRESSÃO 2 

Região: Cotovelo E 

Tipo de tecido do leito: Granulação 
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❏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (60). 

 

 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESÃO POR PRESSÃO 3 

Região: Cotovelo D 

Tipo de tecido do leito: Esfacelo 

Características do tecido: Tecido necrosado de consistência delgada, 

mucoide, 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(60). 

 

❏ 

❏ 

❏ 

LESÃO POR PRESSÃO 4 

Região: Sacral 

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

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa desenvolveu e validou uma ferramenta educacional em forma de 

simulação em manequins utilizando compostos orgânicos à base de frutas para simular 4 

lesões com os diferentes tecidos existentes nas lesões por pressão. Assim, o produto final 

validado pelos juízes especialistas foram quatro lesões com os tipos de tecidos presentes 
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no leito das LP fixadas em manequins de baixa fidelidade como uma alternativa para o 

favorecimento do ensino do conteúdo aos estudantes de enfermagem. 

A pesquisa foi realizada em quatro etapas: revisão integrativa, elaboração da 

construção dos tipos de tecido das lesões por pressão que foram utilizadas na simulação, 

validação de tais construções pelos juízes e adequação. 

Na elaboração da simulação de baixa fidelidade houve uma preocupação com a 

criação de tecidos das lesões por pressão que aparentassem uma realidade mais próxima 

daquela que o aluno poderá encontrar nos pacientes. Por isso, optou-se por utilizar 

compostos orgânicos para simulação dos tecidos não onerando em gastos excessivos no 

processo de ensino-aprendizagem, além de favorecer o diálogo entre os professores e 

alunos, permitindo uma qualificação para o tratamento de pacientes portadores de LP 

Após a etapa de elaboração, a simulação passou por um processo rigoroso de 

validação de conteúdo com 9 juízes enfermeiros especialistas em estomaterapia/ 

dermatologia, alcançando níveis satisfatórios de validação, sendo que das 54(100%) 

respostas, 52 respostas (96,29%) foram positivas, entre totalmente adequado e adequado. 

Assim observou-se, que os juízes optaram pelas respostas de forma concordante 

(Adequado ou Totalmente Adequado) e permitiu reunir diferentes saberes para 

aperfeiçoá-la como ferramenta educacional válida para uso. 

Apesar do rigor metodológico, a pesquisa teve como limitação o fato do atual 

cenário mundial da pandemia causada pela COVID-19 não permitindo sua aplicação com 

os alunos na graduação de enfermagem, público-alvo para qual o produto foi elaborado, 

porém sua validação permitirá em outro momento a sua utilização, tendo em vista que a 

pesquisa mostrou como as contribuições dos juízes especialistas pode elevar a 

credibilidade e a aceitação da simulação para uma posterior aplicação com os alunos. 

Acredita-se que o uso da simulação pode contribuir para formação e atualização 

do enfermeiro com intuito de melhorar as habilidades para identificação dos tecidos 

presentes nas lesões por pressão através da simulação, permitindo uma melhor 

qualificação e capacitação de recursos humanos na enfermagem para a recuperação dos 

pacientes com este tipo de lesão de pele, favorecendo a redução de danos evitáveis aos 

pacientes portadores de LP, além de minimizar os gastos com a saúde dos pacientes 

oriundas de avaliações e intervenções equivocadas. 

No que diz respeito às contribuições na pesquisa, se alinha as prioridade de 

pesquisa de avaliação, desenvolvimento e aplicação de tecnologias no subitem de 

desenvolvimento e avaliação de conteúdos, métodos e estratégias educacionais para 
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formação e capacitação de recursos humanos para atuar em diferentes áreas da saúde da 

Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, além de se alinhar ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com potencial para o 

desenvolvimento de pesquisas subsequentes. 

Além disso, o estudo se alinha as Políticas e diretrizes de ensino, tecnologia 

educacional, segurança do paciente, podendo favorecer o PE (Processo de Enfermagem) 

ao proporcionar ao estudante habilidades diagnósticas para identificação do tecido em LP 

para auxiliar as intervenções que serão realizadas, diminuindo os riscos que podem causar 

danos aos pacientes. 
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9 APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Critérios para seleção dos juízes especialistas 

Quadro 2 – Critérios para seleção dos juízes especialistas 

CRITÉRIOS PONTUAÇÂO 

Tese/dissertação/especialização na área de 

interesse* 
3 pontos/trabalho 

Participação em grupos/projetos de pesquisa 

na área de interesse* 
1 ponto/ano 

Prática profissional na área de interesse* 2 pontos/ano 

Trabalhos publicados 1 ponto/trabalho 

Experiência da temática de validação/ de 

instrumento ou materiais educativos 
2 pontos/ano 

Fonte: adaptado de Fehring (1994). 

Legenda: *Área de interesse: Enfermagem dermatológica e estomaterapia 
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APÊNDICE 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os juízes especialistas 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 

Título do Projeto: “Simulação de baixa fidelidade como ferramenta educacional na 

aprendizagem dos tipos de tecidos em lesão por pressão: estudo metodológico”. 

 

Pesquisador responsável: Cássio Silva Lacerda 

Telefones para contato: (24) 98142-9985 E-mail: cassioenf25@gmail.com 

Orientadora: Prof.ª Dra. Selma Petra Chaves Sá E-mail: selmapetrasa@gmail.com 

Nome do voluntário: ______________________________________Idade:_______ anos 

 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa 

denominada “Simulação de baixa fidelidade como ferramenta educacional na 

aprendizagem dos tipos de tecidos em lesão por pressão: estudo metodológico”, 

realizada no âmbito do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial- UFF e que 

diz respeito a uma dissertação de mestrado de responsabilidade do pesquisador Cássio 

Silva Lacerda sob a orientação da Profª Drª Selma Petra Chave Sá. 

Esta pesquisa tem como objetivo elaborar e validar o uso da simulação de baixa 

fidelidade utilizando compostos orgânicos à base de frutas para simular os diferentes 

tecidos nas lesões por pressão. Os objetivos específicos foram: identificar o que está 

sendo publicado na literatura nacional e internacional sobre os tipos de simulações 

utilizadas como metodologia ativa, com estudantes de enfermagem para o ensino da 

avaliação de lesão por pressão, desenvolver prática simulada de baixa fidelidade 

utilizando compostos orgânicos à base de frutas para simular os diferentes tecidos 

existentes nas lesões por pressão visando o ensino na graduação de enfermagem; validar 

a simulação a partir de juízes especialistas na temática. 

A pesquisa é composta por quatro etapas e o Srº (Srª) participará da 3ª etapa da 

pesquisa: validação pelos juízes especialistas da ferramenta educacional em forma 

simulação com os tipos de tecidos presentes nos leitos das lesões por pressão com lesões 

artificiais a base de compostos orgânicos. Sendo que todo participante deverá concordar 

em assinar o TCLE e obter o total de cinco pontos no quadro de critérios de inclusão dos 

juízes. Logo após, serão enviadas pelo autor via correio eletrônico as imagens das 4 lesões 

desenvolvidas em manequins de baixa fidelidade com a descrição da simulação dos tipos 

de tecidos presentes no leito das LP, com lesões artificiais a base de compostos orgânicos 

e um (1) instrumento de validação tipo escala Likert, este a ser respondido por juízes 

especialistas para a avaliação da ferramenta educacional desenvolvida. 

Este instrumento se divide em cinco blocos com as seguintes partes: Identificação; 

Instruções; Objetivos; Estrutura e Apresentação; Relevância da simulação. 

 

 

_____________________________        _______________________ 
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Rubrica do participante              Rubrica do Pesquisador 

 

 

Nesta pesquisa, o risco é mínimo, podendo ser de constrangimento ao participante, 

porém seguirá com todos os cuidados para não causar nenhum tipo de constrangimento e 

não será utilizada para qualquer outro objetivo a não ser aqueles já mencionados. Caso 

exista algum constrangimento ao participante, a pesquisa será interrompida em qualquer 

uma das etapas, sendo ofertado apoio pelo autor para amenizar os sentimentos e 

desligando o participante da pesquisa. Por outro lado, são esperados os seguintes 

benefícios da participação na pesquisa: contribuições diretas ou indiretas para o 

participante, para a comunidade envolvida e para a sociedade com um cuidado de 

enfermagem aos pacientes portadores de lesão por pressão, além de reduzir os gastos de 

saúde e intervenções equivocadas. O participante ainda receberá uma cópia deste 

consentimento e sua identidade será mantida em sigilo, para isso o Sr (Srª) será 

identificado com um pseudônimo. 

A participação é voluntária, sem nenhuma espécie de compensação financeira e 

este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo algum. Tendo 

tomado conhecimento das características de sua participação, e caso esteja de acordo, 

solicito a aposição de sua assinatura na parte inferior do presente documento. 

 

Em caso de dúvidas procure o comitê de ética 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados 

de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação 

dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e 

busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), 

por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

E.mail: etica@vm.uff.br    Tel/fax: (21) 26299189 

 

 

Eu, _____________________________________________________ declaro ter 

sido informado e concordo em ser participante, de forma voluntária, do projeto de 

pesquisa acima descrito. Estou ciente de que poderei desistir a qualquer momento, sem 

sofrer qualquer punição ou constrangimento. 

 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Participante      Pesquisador responsável: 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE 3- Carta de anuência da EEAAC 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE CIENCIAIS MÉDICAS 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

Carta de anuência 
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APÊNDICE 4- Cronograma de execução 

Ano 2018 2019 2020 

Atividades / mês 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Revisão 

Bibliográfica  
X X X X X X  X X X X X X X X X X       

Elaboração do 

projeto 
X X X X X                   

Apresentação do 

projeto  
    X                   

Submissão ao 
CEP               X         

Coleta de dados                X X X      
Tabulação/tratam

ento dos dados 
                       

Análise dos dados                  X X     
Discussão dos 

resultados                   X X    

Conclusões                    X    
Revisão final                     X X  

Defesa da 
dissertação                       X 

APÊNDICE 5 - Orçamento 

Identificação do item Q R$ / 

unit 

R$ 

Total Frutas 10 9,00 90,00 

Papel toalha interfolha 23x21 2 do.Luxo c/1000fls 

Uniao Master 
2 13,00 26,00 

Tracta Base Matte Alta Cobertura - 40g 1 25,90 25,90 

Esmalte Natural Risqué Incolor 8ml 1 4,79 4,79 

Cola branca 35g lavável Tenaz Henkel 1 3,00 3,00 

Cola Instantânea Multiuso 100g TEK BOND 793 1 19,50 19,50 

Luva de Procedimento tam. M 1 14,50 14,50 

Pasta suspensa plastificada haste plást. triplex 275g az 

Delo PT 6 
10 17,10 171,00 

Caneta esferográfica 0,7mm kilométrica 100 az 1903800 

Paper Mate Cx 50 UM 
1 41,60 41,60 

Pasta envelope c/ fechamento horizontal  5 12,60 63,00 

Impressora Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 

2136 
1 269,99 200,00 

Cartuchos para impressora Multifuncional HP Deskjet 

Ink Advantage 2136 – preto  
6 44,90 269,40 

Cartuchos para impressora Multifuncional HP Deskjet 

Ink Advantage 2136 – colorido  
3 79,99 239,97 

Pendrive 32 GB Sandisk 2 37,90 75,80 

TOTAL   1244,46 
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10 ANEXOS 

 

Anexo 1. Questionário de avaliação (juízes especialistas) 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇAO (JUÍZES-ESPECIALISTAS) 
 
Data: ___/___/___ 
 

Nome: Simulação de baixa fidelidade como ferramenta educacional na aprendizagem dos 

tipos de tecidos em lesão por pressão: estudo metodológico. 
 
Parte 1- IDENTIFICAÇÃO DOS JUÍZES E ESPECIALISTAS 

 
Código/Pseudônimo:________________________Idade:___Sexo:( )M ( )F 
 
Área de formação________________________ Tempo de formação_______ 

 
Parte 2 - INSTRUÇÕES 

 
Leia minuciosamente as instruções e analise a simulação marcando um X em um dos números 
que estão na frente de cada afirmação. Dê a sua opinião de acordo com a abreviação que melhor 
represente o grau em cada critério abaixo: 
 

Valoração 

 

1- Inadequado 2- Parcialmente adequado 3- Adequado 4-Totalmente adequado 

 
Após concluir o questionário faça suas sugestões de quais itens devem ser melhorados. Não 
existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a sua opinião. Por favor, responda a todos 
os itens. 
 

1-OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a 
utilização da simulação 

1.1 Atende aos objetivos de instituições que trabalham com o 
público-alvo da Simulação 

1 2 3 4 

    

2- ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO – Refere-se à proximidade com a realidade dos tecidos 
presentes nos leitos das lesões por pressão. 

2.1 O tecido necrótico simulado tem proximidade com a realidade 1 2 3 4 

    

2.2 O tecido de granulação simulado tem proximidade com a 

realidade 

1 2 3 4 

    

2.3 O esfacelo simulado tem proximidade com a realidade 1 2 3 4 

    

2.4 A lesão com tecidos mistos simulada tem proximidade com a 
realidade 

1 2 3 4 

    

3- RELEVÂNCIA –Refere-se as características que avalia o grau de significação da simulação 

1 2 3 4 
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3.1 O material permite a construção do conhecimento em 

diferentes contextos (ensino, pesquisa e atualização do 
enfermeiro) 

    

 

 

 

COMENTÁRIOS GERAIS E SUGESTÕES (Pode utilizar o verso da folha) 

ANEXO 2 - Parecer do Comitê de Ética
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