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RESUMO 

 

No Brasil, as feridas acometem a um alto índice de pessoas, independente de sexo, idade ou 

etnia, constituindo um grave problema de saúde pública. Deste modo, a Rede de Atenção Básica 

necessita estar preparada em termos estruturais e de recursos materiais para atender esta 

clientela. Contudo, os registros referentes aos atendimentos de clientes com feridas são 

escassos, sendo representados no contexto ambulatorial, com poucos estudos epidemiológicos. 

Neste sentido, faz-se relevante o desenvolvimento de estudos destinados a identificar as 

condições necessárias para o atendimento a este tipo de cliente, suas 

particularidades/especialidades. Objetivo: Comparar a estrutura física e os recursos materiais 

preconizados na literatura para o atendimento ao cliente com feridas com a realidade das 

Policlínicas Regionais do Município de Niterói. Metodologia: estudo observacional descritivo, 

transversal, com abordagem qualitativa. Resultados: Foram utilizadas como campo de pesquisa 

todas as Policlínicas Regionais do Município de Niterói. Encontrou-se quatro Policlínicas com 

dimensão mínima adequada e duas inadequada. Observou-se que dos vinte e dois materiais 

preconizados na literatura, somente oito foram encontrados em todas as Policlínicas. 

Conclusão: Verificou-se a inexistência de uma unidade em consonância com o preconizado na 

literatura, uma vez que todas as Policlínicas pesquisadas apresentaram algum tipo de carência, 

seja na estrutura, seja nos recursos materiais. 

 

Palavras-chave: Cicatrização; Ferimentos e Lesões; Atenção Primária à Saúde. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In Brazil, wounds affect a high rate of people, regardless of gender, age or ethnicity, and 

constitute a serious public health problem. In this way, the Basic Attention Network needs to 

be prepared in terms of structure and material resources to serve this clientele. However, the 

records referring to the visits of clients with wounds are scarce, being represented in the 

outpatient setting, with few epidemiological studies. In this sense, it is relevant to develop 

studies designed to identify the conditions necessary to attend to this type of client, their 

particularities / specialties. Objective: To compare the physical structure and material 

resources recommended in the literature for customer service with injuries to the reality of the 

Regional Polyclinics of the Municipality of Niterói. Methodology: descriptive, cross-sectional 

observational study with a qualitative approach. Results: All the Regional Polyclinics of the 

Municipality of Niterói were used as research field. We found four polyclinics with a minimum 

adequate size and two inadequate ones. It was observed that of the twenty-two materials 

recommended in the literature, only eight were found in all polyclinics. Conclusion: It was 

verified that there is no unity in agreement with the one recommended in the literature, since 

all Polyclinics researched presented some type of lack, either in structure or in material 

resources. 

 

Keywords: Healing; Wounds and Injury; Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

O interesse por esse estudo surgiu a partir da participação como aluna do sexto período, 

durante o ensino teórico-prático (ETP) da disciplina de Enfermagem no Gerenciamento da 

Assistência em Saúde I, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). O ETP desta disciplina foi realizado em uma 

Policlínica Regional, localizada no município de Niterói, campo que pode oferecer a 

oportunidade de observar as dificuldades estruturais relacionadas a planta física da sala de 

curativo e a precariedade de materiais essenciais no cuidado aos clientes com feridas que 

buscam atendimento. 

Para Blanes (2004) “uma ferida é representada pela interrupção da continuidade de um 

tecido corpóreo, em maior ou em menor extensão, causada por qualquer tipo de trauma físico, 

químico, mecânico ou desencadeada por uma afecção clínica”. 

Cabe ressaltar que ao entrar em unidades de saúde, de vários níveis de complexidade, 

ou até mesmo, ao andar pelos centros urbanos pode-se observar indivíduos que apresentam 

feridas, de diversos aspectos, muitas vezes crônicas, as quais indicam um problema de saúde 

que merece atenção dos profissionais de saúde, em especial da equipe de Enfermagem. 

No Brasil, as feridas acometem a um alto índice de pessoas, independente de sexo, idade 

ou etnia, constituindo um grave problema de saúde pública. Apesar disso, os registros referentes 

aos atendimentos são escassos, bem como estudos sobre o impacto econômico. Tal fato, é 

representado no contexto ambulatorial, com escassez de estudos epidemiológicos que abordam 

os clientes com feridas. (MARTINS; SOUZA, 2007). 

A incidência de feridas crônicas em uma população é de 3 a 5 casos novos por 1000 

habitantes. As doenças degenerativas de maior relevância que contribuem para cronicidade de 

feridas são diabetes mellitus e hipertensão arterial. Segundo o Censo 2010 do IBGE, entre 

22,3% e 43,0% da população apresentam hipertensão arterial e 6% apresenta diabetes Mellitus. 

(PIMENTEL, 2016). 
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Neste contexto destaca-se os idosos na faixa etária entre 65 a 70 anos, que são os mais 

afetados pelas feridas crônicas/complexas, atingindo mais as mulheres na proporção de 3:1, que 

manifestam, além da ferida, redução das atividades diárias, somadas às condições das doenças 

crônico-degenerativas. (SALOMÉ; BLANDES; FERREIRA, 2012) 

Diante deste quadro, as equipes multiprofissionais devem estar preparadas para atender 

as necessidades biopsicossociais e propiciar uma assistência global para melhores condições de 

vida.  (BRASIL, 2002) Assim, pressupõe-se, que as Unidades de Saúde Pública no Brasil 

devem estar aptas e devem oferecer condições para o atendimento a este tipo de cliente, de 

acordo com as suas peculiaridades/especialidades.  

Neste sentido, considera-se um aspecto motivador da pesquisa, a observação, quando 

ainda era aluna de ETP, do fato da sala de curativo possuir tamanho pequeno e ser de difícil 

acesso ao cliente, devido sua localização no segundo andar e a indisponibilidade de elevador, 

por se apresentar constantemente com defeito. Também foi possível perceber, nesse período, a 

precariedade de materiais, como equipamentos de proteção individual (EPI), além de produtos 

básicos e coberturas especificas atualmente preconizados para atendimento ao cliente com 

feridas, fato que dificulta a resolutividade do problema, neste caso, a cicatrização.  

Estas situações proporcionam um questionamento sobre a importância na atuação do 

enfermeiro, no que diz respeito a avaliação, intervenção, acompanhamento e no que se refere 

ao atendimento de clientes com feridas que reside no município. 

De acordo com Santos (1989), o enfermeiro é responsável por garantir parte do processo 

administrativo pela melhora da qualidade assistencial. Segundo a mesma, denota-se a utilização 

de um modelo de supervisão que privilegie, essencialmente, o atendimento qualificado à 

clientela de Enfermagem.   

Diante do exposto tem-se como objeto de estudo a estrutura física e os recursos 

materiais preconizados para o atendimento ao cliente com feridas que procura a rede de atenção 

básica, especificamente as Policlínicas. Assim, levantou-se a seguinte questão norteadora: 

como deverá ser a estrutura física e quais os recursos materiais específicos para a assistência de 

enfermagem ao cliente com feridas nas Policlínicas Regionais de Niterói.  

O objetivo é comparar a estrutura física e os recursos materiais preconizados na 

literatura para o atendimento ao cliente com feridas com a realidade das Policlínicas Regionais 

do Município de Niterói.  
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A relevância deste estudo se dá pela finalidade da prestação de assistência de qualidade 

no cuidado do cliente com feridas de modo resolutivo. Identificando-se as dificuldades, 

necessidades e possibilidades encontradas nas unidades a serem pesquisadas, tanto na 

amplitude de estrutura física, quanto na questão de recursos de materiais, os quais interferem 

diretamente no cuidado, podendo estar contribuindo para a melhora ou causando um maior 

retardo na cicatrização de feridas, sendo estes considerados fatores importantes. 

As Policlínicas Regionais de Niterói representam um importante objeto de pesquisa seja 

por configurar um campo de formação para os alunos do Curso de Enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense seja por sua dimensão de alcance, em um município com aproximadamente 

498 mil habitantes, segundo dados do IBGE. Optou-se, desse modo, pelo estudo das seis 

Policlínicas Regionais do Município, abrangendo todo o território de Niterói, o que possibilita 

a apreensão da realidade das Unidades Básicas de Saúde, em âmbito municipal. 

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

decisão por meio do raciocínio clinico e científico tem exigido um compromisso contínuo 

visando a oferta de estrutura e recursos materiais adequados, além de equipe técnica capacitada. 

Ao comparar a realidade das Policlínicas com o preconizado na literatura, esse estudo poderá 

contribuir para um atendimento baseado nas melhores evidências. 

A partir disso, acredita-se nortear os enfermeiros e os alunos quanto a importância de 

uma sala, com estrutura física adequada e suas acomodações frente a ocorrência, ou não, de tal 

fato, assim como a necessidade de materiais básicos e essenciais ao tratamento, visando garantir 

uma melhor assistência no cuidado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A lesão do cliente com feridas é caracteriza como a perda da integridade da pele/ tecido 

fazendo parte da história da humanidade. O seu tratamento continua passando por uma série de 

processos em busca da qualidade e eficácia. (CHAVAGLIA; OHL, 2016) 

Os profissionais da área da saúde, em especial médicos e enfermeiros, possuem uma 

grande responsabilidade quanto a manutenção da integridade da pele da pessoa com ferida. 

Desse modo, cabe enfatizar a necessidade do profissional em conhecer a estrutura e função da 

pele, assim como fundamentos básicos para prevenção, avaliação e tratamentos de feridas. 

(Ibid). 

 

 

2.1 PELE 

 

 

2.1.1 Anatomia e fisiologia 

 

 

A pele é o maior órgão do corpo responsável por revestir e delimitar toda a extensão do 

nosso corpo, representando 15% do peso corporal. Sua estrutura se dá por três camadas: 

epiderme, derme, hipoderme ou tecido subcutâneo. (BRASIL, 2008) 

A epiderme é a camada mais externa, sem vascularização e que vive em constante 

regeneração. É formada por várias camadas de células, sendo elas: células de merckel, 

melanócitos, células de langernhas, e ceratinócitos. (BRANDAO, 2006) 

 Sua principal função é a de proteção. Atua contra a penetração de microrganismos ou 

substâncias químicas destrutivas, absorve radiação ultravioleta do sol e previne as perdas de 

fluidos e eletrólitos. (BRASIL, 2008) 

A epiderme é separada da derme por uma substância, conhecida como membrana basal, 

podendo ser dividida em cinco camadas de acordo com os diferentes estágios de maturação dos 
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ceratinócitos. Da porção epidérmica mais interna para a mais externa temos: camada basal; 

camada espinhosa ou de malpighi; camada granulosa; camada lúcida; camada córnea ou extrato 

córneo. A camada basal é considerada a camada mais profunda, constituída por células basais 

e melanócitos que sofrem mutações constantes, originando as demais camadas da epiderme 

através da diferenciação celular. A camada espinhosa ou de Malpighi é a região que ocorre o 

crescimento dos ceratinócitos, que atuam como barreiras entre o meio interno e externo. A 

camada granulosa é formada por ceratinócitos bem maturados que começam a morrer. A 

camada córnea ou o extrato córneo é a camada mais externa da epiderme, conhecida como 

camada morta, formada por células anucleadas. (BRANDÃO, 2006) 

As células de epiderme se unem com a derme através de desmossomos e 

hemidesmossomos. Além dessas estruturas, existe o glicocálice, que considerado o “cimento 

intercelular” constituído de glicoproteínas, responsável por promover a coesão das células, além 

de facilitar a circulação de sustâncias solúveis em agua. (Ibid). 

Entre os anexos cutâneos presente na derme, pode-se destacar três: folículo 

polissebáceo, glândula sudorípara e a unha. O folículo polis sebáceo é composto por pelo,  

músculo eretor do pêlo e a glândula sebácea. As glândulas sudoríparas são de dois tipos: 

apócrinas e écrinas. A unha é definhada como uma lâmina queratinizada, dividida em quatro 

partes: raiz ou matriz ungueal; a lâmina, as dobras e a borda livre. (Ibid). 

A derme é a camada intermediária, constituída por um denso tecido fibroso, onde nela 

se encontram os vasos, os nervos e os anexos. (BRASIL, 2008). Tem como funções: 

fornecimento de resistência, elasticidade, força mecânica; oxigênio e nutrientes da pele. Se 

divide em três partes: superficial ou papilar; profunda ou reticular; adventicial. É composta por 

colágeno, fibras elásticas, terminações nervosas, vasos sanguíneos e linfáticos, músculos e 

glândulas sebáceas. (BRANDÃO, 2006) 

A hipoderme é a camada mais profunda da pele, localizado logo abaixo da derme 

reticular, tendo como função a de isolante térmico, depósito nutritivo de reserva e a proteção 

mecânica, agindo contra às pressões e traumatismos externos, facilitando a mobilidade da pele 

em relação às estruturas subjacentes. (BRASIL, 2008) 
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2.1.2 Funções  

 

 

 Segundo BRANDÃO (2006), a pele possui as seguintes funções:  

• Proteção: A pele protege os organismos contra agressões externas, destacando-se: 

mecânicas; físicas; físico-químicas; química; imunológica.  

• Percepção: Capacidade de reconhecer sensações, como pressão, aspereza, através de 

seus receptores. 

• Hemorregulação: Mantém e regula o débito circulatório por meio de plexos vasculares. 

• Termorregulação: Regula a temperatura corporal por meio da vasoconstricção ou 

dilatação, permitindo maior ou menor dissipação do calor. 

• Secreção: De forma harmônica, a pele secreta ceratina, melanina, suor e sebo. 

• Metabolização: Sintetiza vitamina D. 

• Social: É um órgão determinante do corpo, pois interfere na comunicação, sexualidade 

e autoimagem. 

 

 

2.1.3 Cicatrização 

 

 

 A pele quando lesionada, inicia um processo chamado de cicatrização, onde ocorre sua 

restauração. Esse processo se dá em três fases respectivamente: a reação imediata, proliferação, 

maturação e remodelagem. (BRASIL, 2008) 

• Fase de reação imediata: É a resposta inicial ao trauma, nela ocorre uma reação vascular 

e inflamatória que conduz à hemostasia, à remoção de restos celulares e de microrganismos. 

Imediatamente após o trauma ocorre a vasoconstrição, que leva à parada do sangramento, logo 

após isso ocorre a migração de células inflamatórias, seguida da ativação dos mecanismos de 

proteção e preparação dos tecidos para o desenvolvimento da cicatrização. A inflamação leva 

às conhecidas manifestações clínicas que podem ser mínimos, transitórios ou duradouros. A 

infecção intensifica e prolonga a inflamação.  

• Fase de proliferação: Compreende os seguintes estágios: granulação, epitelização e 

contração. A granulação é a formação de um tecido novo, composto de novos capilares 
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(angiogênese), da proliferação e da migração dos fibroblastos. Em seguida ocorre a 

epitelização, que se constitui na etapa que levará ao fechamento das superfícies da ferida. Neste 

ponto os fibroblastos reduzem a contração das feridas. 

• Maturação e remodelagem: trata-se de um processo lento que se estende por meses após 

a reepitelização. Nesta fase ocorre a reorganização do processo de reparação da lesão, com 

depósito de colágeno. Inicialmente, a cicatrização tem aspecto plano; posteriormente, enrijece 

e se eleva. Após um determinado tempo, a cicatriz se torna mais clara, menos rígida e mais 

plana, ocorrendo sua redução. 

 

 

2.1.3.1 Formas de cicatrização 

 

 

 As formas de cicatrização variam em: cicatrização de primeira intenção e segunda 

intenção. A cicatrização de primeira intenção ocorre em aproximadamente 48h, correndo 

quando a pele é cortada de maneira asséptica, limpa e as bordas são aproximadas pelas suturas 

ou outros meios, onde se tem uma perda tecidual mínima, pouca drenagem e não infecção por 

corpos estranhos. O fechamento se inicia com fibrina e formação de colágeno, prosseguindo à 

medida que ocorre impermeabilização da ferida. A cicatrização de segunda intenção ocorre em 

feridas abertas com perda excessiva do tecido, onde não há aproximação das bordas, 

necessitando de grande formação do tecido de granulação no preenchimento do espaço morto 

até que a contração e a epitelização aconteçam. (PETRI, 2016) 

 

 

2.1.3.2 Fatores que interferem na cicatrização 

 

 

 Segundo Petri (2016), os principais fatores que interferem na cicatrização são: 

• A perfusão e a oxigenação dos tecidos são um dos fatores que interferem, na 

cicatrização, associados a eles estão qualquer patologia que interfira no fluxo sanguíneo, 

distribuição dos nutrientes e alteração dos componentes do sistema imunitário. 
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•  A localização da ferida é um outro fator relevante, onde áreas menos vascularizadas 

possuem um retardo nesse processo. 

•  A existência de um corpo estranho é um outro fator que pode alterar esse processo, por 

serem inertes.  

• Os medicamentos e radioterapias são considerados grandes fatores para o retardamento 

do processo de cicatrização, visto que eles diminuem a resposta imune adequada, interfere na 

síntese proteica ou na divisão celular, afetando diretamente a produção de colágeno.  

• O estado nutricional do paciente dificulta o processo, pois tendem a diminuir a síntese 

do tecido de reparação, devido a carência de proteínas e vitamina C, que estão diretamente 

ligados a síntese de proteínas.  

• O Edema e obstrução linfática dificultam a cicatrização porque diminuem o fluxo 

sanguíneo e o metabolismo tecidual facilitando o acúmulo de catabólicos e produzindo 

inflamação. 

•  A infecção é caracterizada pela ação bacteriana, comprometendo o tecido local, 

impedindo que a cicatrização ocorra.  

• A idade está relacionada, pois ocorre uma redução na elasticidade e na resistência dos 

tecidos, dificultando assim a cicatrização, além de uma diminuição no seu metabolismo. 

• A hiperatividade dificulta o processo devido a uma difícil aproximação das bordas da 

lesão. 

 

 

2.2 FERIDAS 

 

 

Segundo Geovanini (2014), o conceito de ferida é tão variado quanto os seus tipos 

existentes, porém, de modo geral, podemos considerar a ferida como uma ruptura estrutural e 

fisiológica do tegumento cutâneo, da membrana mucosa ou de qualquer parte do corpo, que 

pode ser causada por agentes físicos, químicos ou biológicos.  

As feridas variam em extensão e profundidade, podendo ser superficial, quando limitada 

à epiderme, derme e hipoderme; ou profunda, quando estruturas como fáscia, músculos 

aponeuroses, articulações, cartilagens, tendões, ligamentos, ossos, vasos e órgãos cavitários 

atingidos. (Ibidi).  
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As suas variações se estendem e também podem ser dá de acordo com o tempo de 

reparação tissular, em agudas e crônicas. As feridas agudas, são originadas de cirurgias ou 

traumas e a reparação ocorre em tempo adequado, sem complicações. As feridas crônicas, são 

aquelas que não são reparadas em tempo esperado e apresentam complicações. (BLANES, 

2004). 

 

 

2.2.1 Classificação  

 

 

Segundo a Geovanini (2014) existem diversas formas de classificar as feridas. De uma 

forma mais ampla optou classifica-las de acordo com sua etiologia, evolução, complexidade, 

comprometimento tecidual, espessura e presença ou ausência de infecção.  

• Etiológicas: patológicas (causadas por fatores endógenos ou lesões secundárias a uma 

ou mais doença de base – difícil cicatrização); iatrogênicas (feridas resultantes de 

procedimentos ou tratamento); intencionais ou cirúrgicas (ocorrem por escolha profissional); 

acidentais ou traumáticas (ocorrem inesperadamente); causadas por fatores externos. 

• Complexidade podem ser simples (superficiais) e complexas.  

• Comprometimento tecidual, podem ser subdivididas em estágios (I, II, III e IV), abertas 

e fechadas.  

• Espessura: Superficial (ruptura da epiderme ou porção superior da derme); profunda 

superficial (ruptura da epiderme, derme e hipoderme); profunda total (destruição ou perda total 

das camadas da pele, atingindo o tecido muscular e ósseo). 

• Presença ou ausência de infecção: contaminadas (lesões acidentais que permanecem 

abertas por tempo prolongado superior a seis horas entre o trauma e o atendimento); colonizadas 

(superfície da ferida colonizada por microrganismos); infectadas ou sépticas (colonizadas por 

microrganismo, apresentando sinais de infecção); não infectadas e limpas (livres de 

microrganismos patogênicos e lesões produzidas sem falhas técnicas por incisão em tecidos 

estéreis). 
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2.2.2 Avaliação e tratamento 

 

 

 A avaliação da ferida é o processo que antecede ao tratamento, ela deve ocorrer antes 

do planejamento da implementação das intervenções terapêuticas. Todo o processo do cuidado 

com feridas deve ser documentado, logo registrado no prontuário. (BARBOSA; AMARAL e 

ELIZARDO, 2016). 

 O processo de avaliação está baseado na coleta de informações e na sua interpretação, 

com o intuito de acompanhar a evolução do processo de cicatrização e assegurar um plano de 

cuidados adequado. (Ibid). 

 A avaliação de feridas pode ser dividida em duas etapas que se complementam: 

avaliação geral e avaliação específica. (Ibid). 

 A avaliação geral consiste em investigar a história de doenças, a realização do exame 

físico direcionado, o acompanhamento de exames laboratoriais e radiológicos, o histórico de 

medicamentos e a avaliação do estado nutricional. (Ibid). 

 A avaliação especifica consiste em avaliar a ferida, destacando quatro pontos: tecidos 

no leito da ferida (tipos e quantidade), exsudato (fluido da ferida em quantidade, cor e odor), 

bordos (epitelização da epiderme ao redor da ferida) e pele ao redor da ferida. (Ibid). 

 

 

2.3 ATENÇÃO PRIMÁRIA  

 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS), foi decretado pela Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 

1990, dispondo sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes a população. (PIMENTEL; 

BERGO, 2016) 

A atenção básica é o primeiro nível de atenção em saúde, caracterizada por um conjunto 

de políticas públicas usada para cuidar da população no ambiente em que vive, com o objetivo 
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de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das 

coletividades. (BRASIL, 2016) 

Entende-se por políticas públicas o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia 

dos direitos sociais, configurando um compromisso público de extrema importância por 

garantir os cuidados que a população necessita.  (PIMENTEL; BERGO, 2016) 

A partir dessa rede, espera-se que ocorra o direcionamento da população para os demais 

níveis de complexidade, caso seja necessário.  

 Espera-se que o atendimento de saúde a população ocorra em seus diversos níveis de 

complexidade, de acordo com a demanda e necessidade de cada indivíduo. Os seus diversos 

níveis de complexidade se diferem de acordo com o descrito abaixo, considerados os mais 

relevantes para o presente trabalho.  

O Posto de Saúde é unidade destinada à prestação de assistência a uma determinada 

população, de forma programada ou não, por profissional de nível médio, com a presença 

intermitente ou não do profissional médico. (BRASIL, 2016) 

O Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde (UBS) é uma unidade para realização de 

atendimentos de forma programada ou não. A assistência deve ser permanente e prestada por 

médico generalista ou especialista nestas áreas. (Ibid). 

A Policlínica é unidade de saúde para prestação de atendimento ambulatorial em várias 

especialidades, incluindo ou não as especialidades básicas, podendo ainda ofertar outras 

especialidades não médicas. (Ibid). 

O Hospital Geral é um local destinado à prestação de atendimento nas especialidades 

básicas, por especialistas e/ou outras especialidades médicas, onde os pacientes necessitam de 

uma atenção maior e mais integrada. O Hospital Especializado é um local destinado à prestação 

de assistência à saúde em uma especialidade/área. Já o Hospital /Dia-Isolado são unidades 

especializadas no atendimento de curta duração com carácter intermediário entre a assistência 

ambulatorial e a internação.  (Ibid). 

O Pronto Socorro Geral é uma unidade destinada à prestação de assistência a pacientes 

com ou sem risco de vida, cujos agravos necessitam de atendimento imediato. (Ibid). 

 



24 
 

2.4 DISTRIBUIÇÃO DAS POLICLÍNICAS NO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 

 

 Segundo a Fundação Municipal de Saúde de Niterói (2016), o município é constituído 

por seis Policlínicas Regionais, três Policlínicas Comunitárias e duas Policlínicas 

Especializadas. Dentre as policlínicas regionais podemos citar a Dr, Carlos Antônio da Silva, 

Dr Sergio Arouca, Dr. Guilherme Taylor March, Dr. Francisco da Cruz Nunes, de Itaipu 

Assistente Social Maria Aparecida da Costa e Dr. Renato Silva.   

As Policlínicas abrangem uma assistência multiprofissional, onde se diferem de acordo 

com as suas disponibilidades de assistência, sua localidade e seu público alvo. 

A Policlínica Dr Carlos Antônio da Silva possui: consultas básicas (Clínica Médica, 

Pediatria, Ginecologia), Odontologia, Nutrição, Dermatologia, Neurologia adulto e infantil, 

Núcleo de Saúde Mental, Ecocardiograma e Eletrocardiograma, Alergista, Psicologia, 

Endodontia, Assistência Social, Periodontia, Hepatologia, Fisioterapia, Farmácia, Terapeuta 

Ocupacional, Psiquiatria, Infectologia, Fonoaudiologia, Vacinação básica, Teste do pezinho e 

PPD1 e orelhinha, Teste de Investigação de gravidez (TIG).  

 A Policlínica Regional Dr, Sérgio Arouca se diferencia por possuir: consultas básicas 

(Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia), Odontologia, Nutrição, Dermatologia, Neurologia, 

Alergista, Psicologia, Assistência Social, Reumatologia, Fisioterapia, Cardiologia, Terapeuta 

Ocupacional, Fonoaudiologia, Núcleo de Saúde Mental, Infectologia, Farmácia, Vacinas 

básicas, Teste de Investigação de Gravidez (TIG), Teste do Pezinho e Tuberculose (TB).  

A Policlínica Regional Dr. Guilherme Taylor March tem como assistência: Consultas 

básicas (Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia), Odontologia, Nutrição, Dermatologia, 

Neurologia, Psicologia, Assistência Social, Homeopatia, Endocrinologia, Pneumologista, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Cardiologista, Farmácia, 

Eletrocardiograma, Exame do pezinho e triagem comportamental, Vacinas básicas, 

grupos:  idosos, mamãe e bebê, Planejamento Familiar, Hipertensão e Diabetes, Gestante e 

Teste de Investigação de Gravidez (TIG), Hanseníase, Tuberculose, Urologista, Teste do 

Olhinho e Orelhinha, Neurologista (só adulto). 

                                                           
1 Purified Protein Derivative, equivalente a Derivado Proteico Purificado, em português, relativo ao teste 

tuberculínico.  
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A Policlínica Regional de Itaipu Assistente Social Maria Aparecida da Costa tem como 

assistência: Consultas básicas (Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia), Odontologia, 

Endocrinologia, Dermatologia, Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Assistência 

Social, Neurologia, Fisioterapia, Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Todos os testes 

comportamentais, Teste do Pezinho e Reflexo Vermelho, Terapia Ocupacional, Homeopatia, 

Ambulatório de feridas, Saúde do idoso, Hipertensão e Diabetes, Acupuntura , Teste de 

Investigação de Gravidez (TIG),Geriatria, Ortopedia, Urologia, Grupo de Hipertensão e 

Diabetes, Saúde da Mulher. 

A Policlínica Regional da Engenhoca Dr. Renato Silva possui uma assistência mais 

limitada, abrangido: Odontologia, Endocrinologia, Nutrição, Dermatologia, Alergista, 

Fonoaudiologia, Fisioterapia, Assistência Social, Infectologia, Ortopedia, Geriatria, 

Neurologia, Cardiologista, Teste do Pezinho e Orelhinha, Urologista, Psicologia, Hanseníase, 

DST, Hiperdia e Tuberculose. 

Dentre os diversos níveis de complexidade, o referente estudo obteve como escolha as 

Policlínicas Regionais de Niterói. 

 

 

2.5 ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE NITERÓI 

 

 

Segundo a Portaria Nº 2.226, de 18 de setembro de 2009, as unidades devem conter 

minimamente a sua estrutura física de acordo com o que é previsto no Manual de Estrutura 

Física das UBS do Ministério da Saúde. 

Para o planejamento e a definição da área física mínima e dos ambientes necessários em 

uma Unidade Básica de Saúde, foram levados em consideração diversos fatores tais como os 

fluxos de atendimento e as atividades mínimas a serem desenvolvidas em cada Unidade.  

A definição da área física a seguir é a mínima necessária para cada UBS.  

• Recepção: 9 m² 

• Sala de Espera: 15 m²  

• Consultório: 9 m² com dimensão mínima de 2,5 m 

• Consultório Odontológico: 12 m² com dimensão mínima de 2,5 m 

• Sala de procedimentos: 9 m² com dimensão mínima de 2,5 m 
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• Sala de Vacinas: 9 m² com dimensão mínima de 2,5 m 

• Sala de Curativos: 9m² com dimensão mínima de 2,5 m 

• Sala de Reuniões: 20 m² 

• Copa ou Cozinha: 4,5 m² com dimensão mínima de 1,5 m 

• Área de Deposito de Material de limpeza: 3 m² com dimensão mínima de 1,5 m 

• Sanitário para o público, adaptado para cadeirantes: 3,2 m² com dimensão mínima de 

1,7 m 

• Banheiro para funcionários: 4 m² 

• Sala de Utilidades, apoio a Esterilização: 4 m² 

• Depósito de lixo: 4 m² 

• Expurgo: 4 m² com dimensão mínima de 2 m 

• Área total mínima do ambiente: 127,7 m² 

• Área total mínima, com 20% para a circulação: 153,24 m² 

 

 

2.5.1 Características Estruturais 

 

 

A ambiência de uma Unidade Básica de Saúde é um espaço físico (arquitetônico), criado 

para proporcionar uma atenção acolhedora e humana, sendo marcada pelas tecnologias e por 

outros componentes estéticos ou sensíveis apreendidos pelo olhar, olfato e audição. (BRASIL, 

2008) 

A ventilação adequada é essencial para se manter a salubridade do ambiente. 

Recomenda-se janelas ou exaustores que possibilite a circulação do ar. Os ambientes 

necessitam de luminosidade, ou seja, precisam ser claros. Os materiais de revestimentos das 

paredes, tetos e pisos devem ser todos laváveis e de superfície lisa. Armários e prateleiras 

deverão possuir superfícies lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção. Recomenda-se 

que estejam suspensos ou apoiados com distância de 1m do piso. (ibid) 

 

2.5.2 Sala de Curativo  

  

  

 A sala de curativo é um espaço destinado ao tratamento de lesões. A sua localização 

deve ser de forma acessível evitando que o usuário transite pelas demais dependências das 
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unidades. É necessário à sua localização ser próxima a sala de lavagem e descontaminação. 

(BRASIL, 2008). 

 As unidades que não possuírem uma sala específica para essa atividade, deve-se 

programar horários para execução do procedimento de forma a possibilitar que sua realização 

se dê em uma das salas de procedimentos, sendo está posicionada conforme a sala de curativo. 

(Ibid). 

 A sala deve estar estruturada da seguinte forma: 

• Bancada com pia 

• Torneiras com fechamento que dispense o uso das mãos 

• Armários sobre e sob bancada 

• 1 mesa tipo escritório com gavetas 

• 3 cadeiras 

• 1 mesa de exame clínico 

• 1 lava-pé que possibilite a higienização de pés dos pacientes, inclusive, dos que estejam 

em cadeira de rodas 

• 1 mesa auxiliar ou carro de curativo 

• 1 escada com dois degraus 

• 1 biombo 

• Área mínima de 9 m2 com dimensão mínima de 2,50m 

 

 

2.6 MATERIAIS DA SALA DE CURATIVOS   

 

 

Segundo Manuais do Ministério da Saúde, existem uma lista de materiais, 

equipamentos, insumos e medicamentos necessários que devem conter e estar disponíveis para 

realizar adequadamente os procedimentos. (BRASIL, 2011). 

 

 

 

2.6.1 Equipamento de Proteção Individual 

 

 

Como equipamentos de proteção individual, os Manuais preconizam a disponibilidade de 

máscaras descartáveis, luvas de procedimentos e estéreis descartáveis, óculos e avental. 

(BRASIL, 2011) 
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2.6.2 Materiais necessários para realizações de procedimentos 

 

 

Existem diversos tipos de procedimentos realizados na atenção básica, dentre ele os 

curativos de feridas. Para que o procedimento ocorra são necessários alguns materiais descritos 

abaixo. (BRASIL, 2011). 

• Lidocaína 1% sem vasoconstrictor para anestesia local.  

• Campos estéreis. 

• Instrumentais: pinças hemostáticas curvas, pinça dente de rato, pinças anatômicas com 

e sem dentes, tesoura reta, tesoura curva, porta-agulha, cabo e lâmina de bisturi, tentacânula. 

• Dreno de Penrose. 

• Fios de sutura (absorvível e não absorvível).  

• Seringa 

•  Agulha  

• Swabe de cultura, se necessário.  

• Soro fisiológico para limpeza da ferida.  

• Antissépticos: para limpeza da pele íntegra ao redor de uma ferida ou antissepsia do 

local que será incisionado – solução de iodopovidina ou clorexidina.  

• Gaze  

• Atadura 

• Esparadrapo 

 

 

2.6.3 Coberturas primárias 

 

 

As coberturas são de extrema importância para o procedimento, onde é realizado a troca 

de curativo visando a cicatrização da ferida. São as coberturas que atuam no leito da ferida, 

mantendo um meio adequando para a cicatrização. As coberturas preconizadas pelos manuais 

são as listadas logo abaixo, mas se vê uma necessidade de expansão nesses materiais, onde 

necessita-se de novos tipos de coberturas, coberturas que assim poderão ser usadas em todo tipo 

de feridas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Para indicar qualquer tipo de cobertura torna-se 

necessária a avaliação do cliente através da consulta de enfermagem.  

 

• Hidrocoloide: Indicado como prevenção e tratamento de feridas abertas não infectadas. 
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• Ácidos graxos essenciais (AGE): Indicado na prevenção de úlceras de pressão e no 

tratamento de feridas abertas. 

• Alginato de cálcio: Indicado em feridas exsudativas, com ou sem sangramento, 

cavitárias, tunelizadas, com ou sem infecção. 

• Sulfadiazina de prata: Indicado para queimaduras.
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

 O respectivo trabalho trata-se de um estudo observacional descritivo, transversal, com 

abordagem qualitativa. Os estudos epidemiológicos podem ser classificados em observacionais 

e experimentais, onde os experimentais fogem ao escopo deste trabalho logo não serão 

comentados. De uma forma ampla, os estudos epidemiológicos observacionais podem ser 

classificados em descritivos e analíticos, cabe ressaltar que apenas o descritivo é relevante para 

este estudo. Os estudos observacionais descritivos são caracterizados por averiguações em que 

a informação é sistematicamente obtida por meio da observação, sem que haja intervenção ativa 

do pesquisador, permitindo uma conclusão causal (LIMA-COSTA; BARRETO, 203). No caso 

deste estudo, a pesquisadora desempenhou um papel passivo na observação dos eventos 

relacionados a estrutura física e materiais. As observações foram realizadas em uma única 

ocasião, caracterizando um estudo transversal. (HULLEY; NEWMAN; CUMMINGS, 2008) 

 

 

3.2 CENÁRIO DE ESTUDO 

 

 

O estudo foi realizado em todas as Policlínicas Regionais do município de Niterói, 

totalizando 6, sendo elas: Policlínica Regional Dr. Carlos Antônio da silva; Policlínica Regional 

Dr. Sérgio Arouca; Policlínica Regional Dr. Guilherme Taylor March; Policlínica Regional do 

Largo da Batalha Dr. Francisco da Cruz Nunes; Policlínica Regional de Itaipu Assistente Social 

Maria Aparecida da Costa; Policlínica Regional da Engenhoca Dr. Renato Silva. Elas se 

diferem de acordo suas especialidades, localidades e públicos alvos de atendimento. 

As policlínicas se encontram dispersas pelo município, localizando-se em bairros 

diferentes. A Policlínica Regional Dr. Carlos Antônio da Silva localiza-se na rua Jansen de 

Mello, s/nº - São Lourenço. A Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca localiza-se Praça Vital 

Brazil, s/nº - Santa Rosa. A Policlínica Regional Dr. Guilherme Taylor March localiza-se na 
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rua Desembargador Lima Castro, nº 238 – Fonseca. A Policlínica Regional do Largo da Batalha 

Dr. Francisco da Cruz Nunes localiza-se na rua Ver. Armando Ferreira, nº 30 – Largo da 

Batalha. A Policlínica Regional de Itaipu Assistente Social Maria Aparecida da Costa localiza-

se na estrada Engenho do Mato s/nº - Itaipu. A Policlínica Regional da Engenhoca Dr. Renato 

Silva localiza-se na avenida João Brasil, s/nº - Engenhoca.  

Para evitar a identificação das Policlínicas, estas foram enumeradas de 1 a 6. 

 

 

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 

Para seleção das Policlínicas foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão e 

exclusão:  

Critérios de inclusão: 

• Possuir a categoria de Policlínica Regional 

Critérios de exclusão: 

• Acessibilidade difícil e periculosidade.   

 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

 

 Os dados foram coletados pela própria pesquisadora, mediante observação das variáveis 

do estudo relacionadas a estrutura da sala de curativos e aos recursos materiais especificamente 

relacionados à realização de curativos disponíveis no setor. Para facilitar a coleta, foi construído 

um formulário (apêndice, pag. 50), contendo data, dados de identificação da unidade, dados de 

identificação do profissional atuante na sala de curativo e do responsável pelo setor, além de 

especificações de categorias profissionais de enfermagem, turnos de atendimentos  presença ou 

não de registro de intervenções realizadas junto a clientela e dois checklists, um contendo todos 

os dados relativos a estrutura da sala de curativos e outro com todos os materiais permanentes 

e de consumo, incluindo o quantitativo preconizado na literatura.  
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados coletados foram analisados através de estatística descritiva simples, utilizou-

se o software Microsoft Office em sua plataforma Excel. Para discussão dos resultados 

encontrados, organizou-se quadros referentes a verificação da Estrutura Física e dos Recursos 

Materiais. 

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

  

 

A pesquisa foi baseada no que está previsto na Resolução 466/12, respeitando todos os 

aspectos éticos e legais nela contida. Ela incorpora sob a ótica do indivíduo e das coletividades, 

referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e 

equidade, dentre outros, e visa assegurar os direitos e deveres dos participantes da pesquisa à 

comunidade científica e ao Estado, onde qualquer Projeto de pesquisa envolvendo seres 

humanos deverão atender a esta Resolução. (BRASIL, 2013). 

 A Resolução prioriza a relação interpessoal esclarecedora entre o pesquisador e o 

participante, sendo de extrema importância: 

• Esclarecer sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, 

potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e 

respeitados em suas singularidades.  

• Informar sobre achados da pesquisa que forem relevantes.  

• Prestar assistência ao participante da pesquisa. 

• Informar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

• Orienta quanto a indenização, caso seja necessário.  

• Esclarecer sobre instituição proponente e coparticipante de pesquisa.  

• Informar do patrocinador, caso tenha a pesquisa. 
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• Apresentar o pesquisador.  

• Informar sobre o relatório parcial e final e sua disponibilidade. 

• Esclarecer sobre a relevância social da pesquisa. 

 

Após receber informações e orientações sobre a pesquisa, o enfermeiro responsável pela 

Policlínica ou pela sala de curativo assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(anexo, pag. 60). Ressalta-se que foi garantida a preservação do anonimato e privacidade dos 

mesmos e que todos foram informados de que estavam livres para solicitar a exclusão da 

Policlínica a qualquer momento, sem acarretar ônus.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é um documento no qual foi explicitado 

o consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu responsável legal, de forma 

escrita, contendo todas as informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil 

entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe 

participar, foi elaborado pelo pesquisador seguindo o modelo CEP/UFF. (BRASIL, 2013) 

 O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, conforme parecer nº 1979784 (anexo, pag. 55) 

 Além disso, foi realizado a abertura de um processo avaliativo junto à Secretaria 

Municipal de Saúde de Niterói conforme o nº20000591612016 (anexo, pag. 54), o qual foi 

aprovado, permitindo a realização da pesquisa em campo.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 A coleta de dados foi realizada no período de cinco de maio a vinte de junho de 2017, 

visando a identificação estrutural e de recursos materiais das salas de curativo de todas as 

Policlínicas Regionais de Niterói, selecionadas de acordo com os critérios de inclusão/exclusão 

estabelecidos na metodologia. Ao chegar na unidade foi feita a apresentação da pesquisadora e 

dos objetivos da pesquisa ao enfermeiro responsável pelo setor e a equipe da sala de curativos. 

Em seguida foi realizado uma abordagem junto aos profissionais de enfermagem atuantes na 

sala para levantamento do nome, categoria profissional e turnos de atendimento do setor.  

Posteriormente com o auxílio de dois checklists, a pesquisadora realizou o levantamento da 

estrutura física e dos recursos materiais existentes no setor. Ao final, o enfermeiro responsável 

pelo setor realizou conferência dos dados coletados, assinando ao final. Esta conferência 

ocorreu devido solicitação dos próprios enfermeiros.  

 

 

4.1 ESTRUTURA FÍSICA 

 

 

Conforme o checklists, as Policlínicas Regionais de Niterói apresentaram em sua 

estrutura física os itens citados no Quadro 1. 

 

 

Verificação de Estrutura Física 

Estrutura 1 2 3 4 5 6 Sim Não Sim Não 

9 m² com dimensão mínima de 

2,5m 
Sim Não Sim Sim Sim Não 4 2 67% 33% 

Bancada com pia Não Não Sim Sim Sim Não 3 3 50% 50% 

Torneiras que dispense o uso das 

mãos 
Não Não Sim Não Não Não 1 5 17% 83% 

Armários sobre e sob a bancada Não Não Sim Sim Não Não 2 4 33% 67% 

Uma mesa tipo escritório com 

gavetas 
Não Sim Não Sim Sim Sim 4 2 67% 33% 

Três cadeiras Não Não Sim Não Não Não 1 5 17% 83% 
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Os resultados referentes a estrutura física da sala de curativo, mostrou que quatro das 

Policlínicas possuíam dimensão adequada, duas não seguiam a dimensão mínima preconizada 

no Manual do Mistério da Saúde. Segundo Brasil (2008), quando não houver uma sala de 

curativo para realização de tal procedimento, o atendimento a esta clientela deve ser realizado 

na sala de procedimentos, com dimensão mínima de 9m². Sobre isso, observou que em todas as 

Policlínicas existia apenas uma sala para realização de procedimentos e curativos. Pode-se 

observar também que em uma Policlínica, a sala de curativo fica localizada no segundo andar 

da unidade e que o elevador se apresentava com defeito, dificultando assim o acesso da 

clientela, que por muitas vezes possuem algumas limitações. Além disso, notou-se que em todas 

as salas de curativos haviam janela e ar-condicionado, porém em duas Policlínicas o aparelho 

de ar-condicionado estava com defeito. Nenhuma sala de curativo possuía sistema de exaustor.  

 Apesar das Policlínicas 01, 03, 04 e 05 apresentarem dimensão mínima adequada, 

ressalta-se que as mesmas não possuem elementos importantes em sua estrutura. O item 

referente a bancada com pia por exemplo, foi encontrado em três unidades, sendo elas 3, 4 e 5, 

as outras três possuíam uma pia, porém sem bancada, contrariando o recomendado. 

 A torneira que dispense o uso das mãos foi encontrada na Policlínica 03 ou seja, em 

apenas uma. Um dado bem significativo, visto que as torneiras que dispensem o uso das mãos 

são essenciais para a lavagem correta das mãos, retirando assim qualquer sujidade, sem 

contaminar ao fecha-la. Ressalta-se que uma eficaz higienização das mãos é uma medida 

importante para evitar infecções. (BRASIL, 2009) 

 Os armários sobre e sob a bancada, item utilizado para guardar materiais da sala de 

curativo, foram observados em apenas duas Policlínicas, sendo elas 3 e 4. Nas outras quatro 

unidades foram encontrados armários com pé e de metal. O que fere o preconizado na literatura.  

Uma mesa de exame clínico Sim Sim Sim Sim Sim Sim 6 0 100% 0% 

Um lava-pé  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 6 0 100% 0% 

Uma mesa auxiliar ou carro de 

curativo 
Sim Sim Sim Não Sim Sim 5 1 83% 17% 

Uma escada com dois graus Sim Sim Sim Sim Sim Sim 6 0 100% 0% 

Um biombo Não Não Não Não Sim Não 1 5 17% 83% 

Quadro 1: Estrutura Física das Policlínicas Regionais de Niterói. 

Fonte: elaborado pela autora, Niterói, 2017. 
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 A mesa tipo escritório com gavetas, móvel essencial para a consulta de enfermagem e 

também utilizado para guardar impressos e para possível efetuação de registro de intervenções, 

foi encontrada em quatro Policlínicas, sendo elas 02, 04, 05 e 06. 

Em todas as Policlínicas haviam cadeiras, porém em cinco unidades não possuíam a 

quantidade adequada. Segundo Brasil (2008), a quantidade ideal de cadeiras são três, onde 

apenas uma unidade corresponde ao que é preconizado. A cadeira é um móvel que proporciona 

conforto para o cliente e seu possível acompanhante, assim como serve para o enfermeiro na 

realização de uma consulta de avaliação do cliente e o registro das intervenções realizadas com 

o mesmo. Sobre isso, destaca-se que a arrumação da sala de curativo não parte do princípio 

somente de implantar medidas de intervenção local e meramente técnicas, mas também por 

intervenções macroestruturais, ou seja, seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde, 

reorganizando a assistência, objetivando traçar estratégias e metas para melhorar o atendimento 

ao cliente. (PINTO et al., 2005) 

 A presença de biombo e mesa auxiliar e/ou carro de curativo foi observada em apenas 

uma das unidades, ressalta-se que tais itens constituem a unidade do cliente. A ausência do 

carrinho e/ou mesa auxiliar dificulta a realização do procedimento, tendo em vista a falta de 

apoio para o material a ser utilizado. A carência de biombo, reflete a falta de privacidade do 

cliente, que poderá ficar exposto durante a realização do procedimento.  Segundo Jesus, Santos 

e Brandão (20015), a pele funciona como um importante órgão de comunicação social, sendo 

ela a apresentação do corpo como um todo, logo a apresentação do cliente como pessoa. A 

alteração nesse órgão pode refletir na adulteração de fatores psicossociais relacionados com a 

autoimagem e a autoestima, levando o indivíduo a buscar estratégias que vão desde o 

isolamento do corpo e social, a negação da doença. Sendo assim, o biombo é visto como um 

material essencial à preservação da autoimagem e autoestima do cliente que recebe o 

atendimento de saúde na rede de atenção básica. Diante disso, a organização dos serviços de 

saúde dispõe de um conjunto de ações, desenvolvidas com o objetivo de um atendimento mais 

humanizado, onde as estruturações físicas são alocadas adequadamente, de forma a promover 

um atendimento de saúde qualificado a clientela. (MISHIMA SM, 1995) 

Apesar de todas as seis Policlínicas apresentarem indisponibilidade de uma estrutura 

física adequada, ou seja, que atenda a todos os requisitos exigidos, observou-se que todas 

possuíam uma mesa de exame clínico, um lava-pé e uma escada com dois degraus. Embora 

todas apresentem um lava-pé, um apresentava-se com defeito e por isso estava em desuso. A 
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mesa de exame clinico é um item utilizado para realização do exame fisco a fim de identificar 

sinais e sintomas de possíveis alterações fisiológicas do corpo que possa interferir no processo 

de cicatrização da ferida, assim como é um móvel de conforto para o cliente, onde é realizado 

a avalição e troca do curativo. A escada com dois degraus é utilizada para auxiliar na subida 

para a mesa de exame clinico e o lava-pé é empregado no auxílio da retirada do excesso de 

sujidade do paciente, em áreas próximas a feridas, lembrando-que não se deve usar a água do 

lava-pé para lavar o leito da ferida.  

 

 

4.2 RECURSOS MATERIAIS 

 

 

 Conforme o checklists, as Policlínicas Regionais de Niterói apresentaram os 

recursos materiais citados no Quadro 2. 

Verificação de Materiais 

Materiais 1 2 3 4 5 6 Sim Não Sim Não 

Máscaras descartáveis Sim Sim Sim Sim Não Sim 5 1 83% 17% 

Luvas de procedimentos Sim Sim Sim Sim Sim Sim 6 0 100% 0% 

Luvas estéreis Sim Sim Sim Não Sim Sim 5 1 83% 17% 

Óculos Sim Sim Sim Sim Não Sim 5 1 83% 17% 

Avental Sim Sim Sim Sim Não Sim 5 1 83% 17% 

Lidocaína Não Não Sim Sim Sim Sim 4 2 67% 33% 

Campos estéreis Sim Sim Sim Não Não Sim 4 2 67% 33% 

Dreno de penrose Não Não Não Não Não Não 0 6 0% 100% 

Fios de sutura Não Não Não Não Sim Sim 2 4 33% 67% 

Seringa Não Sim Sim Não Sim Sim 4 2 67% 33% 

Agulha Não Sim Sim Sim Sim Sim 5 1 83% 17% 

Atadura Sim Sim Sim Sim Sim Sim 6 0 100% 0% 

Gaze Sim Sim Sim Sim Sim Sim 6 0 100% 0% 

Swab Não Não Não Não Não Não 0 6 0% 100% 

Soro fisiológico Sim Sim Sim Sim Sim Sim 6 0 100% 0% 

Esparadrapo Sim Sim Sim Sim Sim Sim 6 0 100% 0% 

Instrumentais  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 6 0 100% 0% 

Antissépticos  Sim Sim Sim Sim Não Sim 5 1 83% 17% 

Ácidos graxos essenciais Sim Não Sim Sim Sim Sim 5 1 83% 17% 

Hidrocolóide Não Não Sim Não Não Sim 2 4 33% 67% 
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Diante do Quadro 2, observa-se que dos vinte e dois materiais preconizados, somente 

oito foram encontrados em todas as Policlínicas, sendo eles: luvas de procedimento, atadura, 

gaze, soro fisiológico, esparadrapo, instrumentais e sulfadiazina de prata. A atadura, gaze e o 

esparadrapo são matérias utilizados na oclusão do curativo, afim de proteger o leito da ferida 

contra agentes externos. O Soro fisiológico é indicado para a lavagem do leito da ferida. Os 

materiais instrumentais são itens que auxiliam no manuseio da realização do curativo e a retira 

de tecido desvitalizado não aderido ao leito, evitando assim a contaminação da ferida. 

Nesse sentido, ressalta-se que um número expressivo de materiais inexistia em todas as 

Policlínicas Regionais seis, entre eles o dreno de penrose e swab. O fio de sutura foi encontrado 

em duas Policlínicas. Cabe ressaltar que o dreno de penrose e o fio de sutura, são materiais 

utilizados em procedimentos cirúrgicos (grande e pequeno porte), já o swab é empregado na 

análise da presença ou ausência de organismos colonizadores. De acordo com Rodrigues 

(2014), as salas de curativos são ambientes para atender clientes com feridas crônicas 

(colonizadas e infectadas) e a ambiência pode ser contaminada por patógenos presentes nessas 

lesões durante a assistência. Além disso, pode interferir no processo de cicatrização, sendo 

assim, o swab é um material que pode ser utilizado para a identificação de ausência/presença 

desses patógenos, enfatizando sua importância no setor.  

Constatou-se a ausência de máscaras descartáveis, óculos e avental em apenas uma das 

Policlínica. A luvas estéreis foram encontradas em cinco unidades. De acordo com a disposição 

da NORMA REGULAMENTADORA 6 (NR 6): considera-se Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho 

(BRASIL, 2017). Ressalta-se que o uso dos EPI´s deve ser adequado às necessidades do 

procedimento a ser executado, no caso da sala de curativo, os exigidos são: a máscara cuja 

função é a proteção respiratória, os óculos, item responsável pela proteção dos olhos contra 

impactos e substâncias diversas e as luvas de procedimentos estéreis, cuja a função é evitar o 

contato direto com substancias causadoras de contaminação. Cabe ressaltar que a técnica da 

Alginato de cálcio Não Não Não Sim Não Não 1 5 17% 83% 

Sulfadiazina de prata Sim Sim Sim Sim Sim Sim 6 0 100% 0% 

Outros produtos/coberturas Não Sim Sim Sim Não Sim 4 2 67% 33% 

Previsão/provisão de materiais Não Não Sim Sim Sim Sim 4 2 67% 33% 

Quadro 2: Recursos Materiais disponíveis nas Policlínicas Regionais de Niterói. 
Fonte: elaborado pela autora, Niterói, 2017 
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realização de curativo é considerada uma técnica estéril, por isso é primordial a presença da 

luva estéril nas Policlínicas para a realização do procedimento.  

A presença de campo estéril, seringa e lidocaína foram itens observados em quatro 

Policlínicas, já os antissépticos e ácidos graxos essenciais estavam presentes em cinco. O hidro 

coloide foi encontrado em duas unidades e o alginato de cálcio em apenas uma. 

Em relação a presença de produtos e coberturas, destaca-se que o tratamento das feridas 

pode incluir métodos clínicos e/ou cirúrgicos, sendo o curativo um dos tratamentos clínicos 

mais frequentemente utilizados. Um vasto arsenal terapêutico composto por curativos passivos 

ou com princípios ativos é capaz de auxiliar na reparação do tegumento em diversas situações. 

A escolha do curativo a ser utilizado deve ser baseada no conhecimento das bases 

fisiopatológicas da cicatrização e da reparação tecidual, sem nunca esquecer o quadro sistêmico 

do paciente. (SMANIOTTO et al., 2012).  

Observa-se que além das coberturas listadas no checklists em cinco Policlínicas, os 

profissionais de enfermagem relatam possuir outros tipos de produtos que são utilizados na 

unidade para o tratamento de feridas entre eles: Colagenase, neomicina, metronidazol, 

dexametasona e curativo hidrofílico. Segundo Mandelbaum, Santis, Mandelbaum (2003), os 

produtos para tratamentos de feridas podem ser reunidos em dois grandes grupos: agentes 

tópicos e curativos. Os agentes tópicos são aqueles aplicados diretamente sobre o leito da ferida 

ou destinados à limpeza ou proteção da área em seu redor, podendo ser eles: solução de soro 

fisiológico e antissépticos. O curativo, também chamado por alguns autores de cobertura, é o 

recurso que cobre uma ferida.  

Sendo assim, destaca-se que cada cobertura tem a sua indicação de acordo com o seu 

mecanismo de ação, atuando diretamente na ferida proporcionando um meio adequado para o 

processo de cicatrização, enfatizando a necessidade de uma ampla variedade de produtos, a fim 

de atender diversos tipos de feridas, satisfazendo a necessidade da clientela de acordo com a 

particularidade de cada indivíduo.  

O enfermeiro, profissional responsável por avaliar o cliente e determinar a conduta a ser 

seguida frente ao curativo, necessita possuir um conhecimento prévio sobre a indicação de cada 

produto. Nota-se uma variedade enorme de produtos no mercado, diferente do que é encontrado 

nas salas de curativos da Policlínicas Regionais de Niterói e até mesmo do que é preconizado 

nos Manuais do Ministério da Saúde. Dos itens preconizados e encontrados nas unidades, os 
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ácidos graxos essenciais são indicados na prevenção e tratamento de lesões com ou sem 

infecção (FERREIRA et al., 2011), podendo ser associado a outras coberturas, o hidro coloide 

é usado em ferida não infectada com leve a moderada exsudação (PINHEIRO et al., 2013) além 

de prevenir lesão por pressão, o alginato de cálcio é recomendado em feridas sangrentas e 

cavitárias, com exsudato abundante (ibid)e a sulfadiazina de prata é utilizada em queimaduras 

(FERREIRA et al., 2003). 

Nota-se que de seis Policlínicas, conforme o Quadro 2, a quinta é a que tem a maior 

precariedade de materiais e a sexta é a que tem o maior número de materiais preconizados na 

literatura, de acordo com o Manual do Ministério da Saúde. 

Sobre a questão da previsão e provisão de material pode-se perceber que quatro 

Policlínicas, possuem uma rotina de pedido e recebimento de material. Porém, nota-se que o 

mesmo não está sendo realizado de forma adequada, tendo em vista que a carência de materiais 

preconizados é significativa. Havia também duas unidades que não possuíam uma rotina de 

pedido e recebimento de material e consequentemente, desconhecimento do dia da chegada de 

material, e por isso, segundo os próprios profissionais, ocorria a falta dos mesmos.  

 

 

4.3 CATEGORIA PROFISSIONAL 

 

 

 A equipe profissional da sala de curativos das Policlínicas Regionais de Niterói é 

formada pelos profissionais de enfermagem sendo eles: enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

Cada Policlínica continha um dos dois ou apenas um profissional atuando na realização de 

curativos, de acordo com a Figura 1. Segundo os dados colhidos, apenas em uma unidade existia 

a atuação direta do enfermeiro na avaliação e realização dos curativos, nas outras cinco 

unidades os enfermeiros ficavam apenas responsáveis pelo setor, sendo o técnico de 

enfermagem o único profissional no interior da sala de curativo atuante no atendimento 

 

. 
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Figura 1 - Categoria de Profissionais nas Policlínicas Regionais de Niterói.  
Fonte: elaborado pela autora, Niterói, 2017. 

 

 

De acordo com a RESOLUÇÃO DO COFEN Nº 0501/2015, é competência do 

enfermeiro a responsabilidade de coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem na 

prevenção e cuidado às feridas, assim como a realização de curativos. Cabe aos profissionais 

técnicos e auxiliares de enfermagem, a realização do curativo sob supervisão e/ou orientação 

do enfermeiro. Diante disso ressalta a necessidade de um enfermeiro atuando diretamente na 

sala de curativo das Policlínicas Regionais de Niterói. Além disso, destaca-se que o atendimento 

ao cliente com feridas, requer uma avaliação integral que deve ser realizada pelo enfermeiro. 

 

 

4.4 TURNO DE ATENDIMENTO 

 

 

 As Policlínicas Regionais funcionam em dois turnos, no horário de 8:00h às 17:00h. As 

salas de curativos ficam disponibilizadas ao público em turnos diferentes, de acordo com a 

particularidade de cada Policlínica, conforme o visto na Figura 2. Pode-se perceber que todas 

as Policlínicas disponibilizam a sala de curativo para o atendimento a clientela pelo turno da 

manhã, sendo que três delas no turno da tarde e da manhã. 
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Auxiliar de Enfermagem
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Não 100%
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Figura 2 – Turnos de Atendimento nas Policlínicas Regionais de Niterói.  
Fonte: elaborado pela autora, Niterói, 2017. 

 

 

4.5 REGISTRO 

 

 

 Observou-se que em duas Policlínicas o técnico de enfermagem registra as intervenções 

e que em uma unidade é o enfermeiro. As outras três Policlínicas não efetuam o registro. 

Ressalta-se que a falta de registro pela equipe de enfermagem, observada em três Policlínicas 

Regionais, conforme ilustra a Figura 3, prejudica a assistência, visto que é essencial para a 

continuidade do cuidado, assim como serve de respaldo para as ações realizadas pela equipe. 

 

 

 

Figura 3 – Registro de Intervenções nas Policlínicas Regionais de Niterói.  
Fonte: elaborado pela autora, Niterói, 2017. 
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De acordo com Gonçalves (2001) a finalidade da anotação é fornecer informações a 

respeito da assistência prestada, de modo a assegurar a comunicação entre os membros da 

equipe de saúde e, assim, garantir a continuidade das informações e, consequentemente, da 

assistência prestada. A partir disso ressalta a necessidade de as anotações de enfermagem serem 

realizadas com um determinado padrão de qualidade para que assim se possa ter uma visão 

detalhada do cliente e não generalizada. (CARRIJO; OGUISSO, 2006) 

Diante disso A RESOLUÇÃO COFEN Nº 429/2012, determina que é responsabilidade 

e dever dos profissionais da enfermagem registar em qualquer lugar que seja, as informações 

inerentes ao processo de cuidar e ao gerencialmente dos processos de trabalho. Com isso 

percebe-se a necessidade da efetuação do registro, pela equipe de enfermagem independente da 

sua categoria, afim de dar assegurar a continuidade qualificada da assistência, o que de fato não 

acontece em todas as Policlínicas Regionais de Niterói.
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 O presente estudo atingiu o seu objetivo, tendo em vista que todas as Policlínicas 

Regionais de Niterói foram avaliadas no que diz respeito a estrutura e recursos materiais na sala 

de curativos. Esta avaliação mostrou que, ao comparar o que é preconizado na literatura, com 

as realidades das salas, verificou-se a inexistência de uma unidade ideal, pois todas 

apresentaram algum tipo de carência, seja na estrutura, seja nos recursos materiais.  

 A ausência de uma estrutura física de acordo com as normas estabelecidas, dificulta a 

promoção do conforto da clientela que busca o serviço, além de desfavorecer as condições 

indispensáveis para o profissional que presta o atendimento. Além disso, a falta de recursos 

materiais, inclusive de proteção individual detectada no estudo, pode colocar em risco o 

profissional, mas também o cliente, que muitas vezes não tem acesso a produtos e coberturas 

necessárias para favorecer o processo cicatricial. 

 Tendo em vista que a maioria das Policlínicas Regionais são campos de estágio para 

alunos de graduação de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, nota-se que a falta 

de estrutura adequada e de recursos materiais considerados indispensáveis, interfere 

diretamente no processo de aprendizagem do aluno, tendo em vista a incompatibilidade entre a 

literatura e a realidade dos serviços. 

 Sobre isso, destaca-se ainda que os Manuais do Ministério da Saúde encontrados sobre 

o tema estrutura física e recursos materiais, utilizados como referência neste estudo, foram 

publicados há aproximadamente dez anos, e não possuem uma variedade de produtos e 

coberturas disponíveis no mercado que podem favorecer a cicatrização.  

Além disso, constatou-se que excetuando uma unidade, o atendimento ao cliente 

normalmente é realizado pelo técnico de enfermagem, que nem sempre realiza o registro do 

que foi realizado. Diante do exposto, ressalta-se que o processo cicatricial exige além de 

estrutura física e recursos materiais, a avaliação integral e personalizada do cliente, e que esta 

deve ser realizada pelo enfermeiro durante consulta de enfermagem. Assim, acredita-se que a 

atuação direta do enfermeiro na sala de curativos é condição sine qua non para futuras 

transformações. 
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 Neste sentido, sugere-se aprofundamento das questões relacionadas a estrutura e 

recursos materiais, englobando as três Policlínicas comunitárias e as duas especializadas que 

não fizeram parte do estudo, além de estudos sobre a dinâmica de atendimento e técnicas 

utilizadas.  
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8.2 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

 



56 
 

 



57 
 

 



58 
 

 



59 
 



60 
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