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RESUMO  

 
Constituído um importante indicador de qualidade assistencial de enfermagem, a Úlcera 
por Pressão (UPP), traz um grande desconforto e sofrimento para o paciente, leva ao 
aumento da morbidade, mortalidade e ao tempo de internação hospitalar. Além disso, há 
um no aumento da carga de trabalho da equipe de enfermagem com impacto direto nos 
custos hospitalares. Com objetivo de identificar se a classificação das UPP em clínicas 
médica, cirúrgicas e UTI adulto de um hospital geral estão de acordo com o que é 
preconizado pela NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel). A pesquisa ocorreu em 
um período de dois meses, com o uso de dados primários e secundários.  Como resultado 
observou-se que praticamente a totalidade dos registros de enfermagem no prontuário são 
incoerentes com as úlceras por pressão apresentadas pelos pacientes e também com a 
classificação da NPUAP, contribuindo negativamente para a qualidade da assistência 
prestada e para a segurança do paciente. 

 
DESCRITORES: Úlcera por Pressão; Cuidados de Enfermagem; Gestão de Qualidade, 
Segurança do Paciente. 
 
INTRODUÇÃO   

As UPP representam grandes problemas a pacientes hospitalizados, uma vez que 
dificultam a recuperação e aumentam o risco de desenvolver outras complicações(1). 
Recentemente foi instituído pela Portaria MS/GM nº 529/2013 o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP), no qual um dos protocolos principais é o monitoramento 
da incidência de UPP, bem como programas institucionais para minimizar esse agravo(2). 
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A UPP é considerada uma ferida crônica, apresenta déficit de tecido resultante de 
lesão ou agravo duradouro, não cicatriza facilmente, demanda uma atenção especial da 
equipe, causa dor e desconforto, e requer abordagem multiprofissional no cuidado(3). 

Os profissionais de saúde por prestarem assistência direta e contínua aos pacientes, 
tem um papel importante no sucesso da assistência voltada a prevenção e a correta 
classificação das UPP, devido aos seus conhecimentos e habilidades sobre o assunto(4). 
Nesse sentido, verificar a ocorrência de úlceras de pressão de maneira direta torna-se uma 
necessidade, que visa a redução do número de pacientes afetados. 
 O   National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)  é um sistema internacional de 
classificação usada mundialmente que define a ulcera de pressão podendo auxiliar os 
profissionais de saúde na tomada de decisão sobre os cuidados de saúde adequados a 
situações clínicas específicas,prevenção e tratamento baseadas em evidencias científicas 
(5). 

Diante do que foi exposto o presente estudo tem como problema de pesquisa saber 
se a classificação das UPP utilizadas pela equipe de enfermagem do hospital em estudo 
condizem com o que é preconizado pelo NPUAP. Trata-se de um tema de permanente 
discussão na assistência de enfermagem, estando relacionado diretamente ao processo de 
cuidar. 

A escolha desse tema ocorreu durante os meus estágios/práticas e principalmente 
na Prática de Gerenciamento do 8º semestre,onde foi possível perceber a dificuldade por 
parte da equipe e colegas de enfermagem em saber classificar corretamente as UPP, bem 
como, o tipo de cobertura mais adequada a ser utilizada. Identificar o paciente com úlcera, 
sua prevalência e incidência, causas e os fatores de risco relacionados permitem à equipe 
de enfermagem implementar ações efetivas de prevenção e tratamento fortalecendo o 
papel do enfermeiro frente a gestão dos cuidados. 

O objetivo dessa pesquisa foi verificar se os registros no prontuário referentes a 
classificação utilizada para descrever a úlcera, bem como as condições e a estruturas da 
pele estão de acordo com a classificação mundialmente reconhecida e utilizada a National 
Pressure Ulcer Advisory Panel. 
 
MÉTODOS 

 
Este estudo retrata uma pesquisa de campo documental com fontes primárias e 

secundárias. Os sujeitos do estudo foram pacientes internados em um Hospital da Região 
dos Vales do estado Rio Grande do Sul, de ambos os sexos e diversas faixas etárias, que 
apresentavam qualquer estágio de úlcera por pressão que necessitava de curativo e/ou 
cobertura.   
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As fontes primárias são dados originais, a partir dos quais se tem uma relação direta 
com os fatos a serem analisados. Nesta pesquisa, a fonte primária utilizada foi o registro 
fotográfico, que é um tipo de documento não escrito mas que retrata um fato com grande 
riqueza de informações(6) 

Já as fontes secundários são aquelas que se encontram à disposição do pesquisador 
em boletins, livros, revistas, dentre outros(7). Nesta pesquisa a fonte secundária utilizada 
foi o prontuário do paciente, em função do mesmo conter o maior número de informações 
em relação a assistência de saúde disponibilizada ao paciente, e também ser um 
documento oficial. 

Todos os procedimentos éticos foram rigorosamente seguidos. O paciente e/ou o seu 
responsável foram orientados sobre os objetivos da pesquisa e após aceitar participarem 
da mesma foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo 
de Declaração e de Uso de Imagem. Todas as questões éticas do uso de imagem e 
manipulação do prontuário foram mantidas e respeitadas de acordo com a resolução 
466/12(8), e a pesquisa foi submetida ao comitê de ética da Universidade de Santa Cruz do 
Sul (RS) sob a CAAE: 54860016.8.00005343. 

A coleta de dados ocorreu entre 1º de abril e 31 de maio de 2016, no turno da tarde 
de acordo com a permanência e disponibilidade dos pacientes. Os participantes da pesquisa 
foram pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), nas unidades de internação clínica, 
cirúrgica e uti adulto, de ambos os sexos e diversas faixas etárias. 

As coletas de dados foram realizadas em duas etapas. A primeira etapa foi a coleta 
de dados primária, ou seja, um registro físico da úlcera por pressão.  E a segunda foi a 
pesquisa documental no prontuário do paciente.  

Foram realizados 54 registros fotográficos, correspondente a 11 pacientes. As fotos 
foram avaliadas e selecionadas com base na resolução da imagem e de acordo com as 
questões éticas. Assim, foram utilizadas apenas para essa pesquisa 20 imagens 
classificadas em grau. 

 
RESULTADOS 

Tabela 1 – Classificação de acordo com a National Pressure Ulcer Adisory Panel (NPUAP): GRAU I. 
Nº -

Local 
Imagem Classificação 

da UPP no 
Prontuário do 

Paciente 

Descrição da Úlcera 
por Pressão no 

Prontuário do Paciente 
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1º 
Cóccix 

 

Sem Registro Sem Registro 

2º 
Cóccix 

 

Sem Registro Sem Registro 

3º 
Calcâneo 

 

Sem Registro Sem Registro 

4º 
Cóccix 

 

Sem Registro Sem Registro 
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5º 
Calcâneo 

 

Sem Registro Após 5 dias de 
internação paciente 
apresenta hiperemia 

em calcâneo, aplicado 
óleo de girassol e 
colocado coxins. 

   
6º 

Lombar 

 

Sem Registro Sem Registro 

7º 
Calcâneo 

 

Sem Registro Sem Registro 

8º 
Calcâneo 

 

Sem Registro Sem Registro 
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9º 
Cóccix 

 

Sem Registro Sem Registro 

Dados coletados pelo pesquisador. Abril-Maio /2016. 
Tabela 2 – Classificação de acordo com a National Pressure Ulcer Adisory Panel (NPUAP): GRAU II.  
Nº -Local Imagem Classificação 

da UPP no 
Prontuário 
do Paciente 

Descrição da Úlcera 
por Pressão no 

Prontuário do Paciente 

1º 
Trocânter 
Esquerdo 

 

 

Sem 
Registro 

UPP no Trocânter 
Esquerdo 

2º 
Trocânter 

Direito 

 

Sem 
Registro 

Sem Registro 
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3º 
Maléolo 
Lateral 

 

 

Sem 
Registro 

Sem Registro 

4º 
Cóccix 

 

Sem 
Registro 

Sem Registro 

5º 
Calcâneo 

 

Sem 
Registro 

Sem Registro 

6º 
Cóccix 

 

Sem 
registro 

Sem Registro 

Dados coletados pelo pesquisador. Abril-Maio /2016 
Tabela 3 – Classificação de acordo com a National Pressure Ulcer Adisory Panel (NPUAP): GRAU III.  
Nº -Local Imagem Classificação 

da UPP no 
Prontuário 
do Paciente 

Descrição da Úlcera 
por Pressão no 
Prontuário do 

Paciente 
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1º 
Cóccix 

 

Grau I Após 10 dias de 
internação apresentou 

lesão de grau I no 
cóccix, aplicado óleo de 

girassol. 

2º 
Cóccix 

 

Sem Registro Curativo em ulcera 
de pressão na região 
do cóccix, ferida de 

tamanho médio, com 
áreas de fibrina em 
toda sua extensão 

com pequenos 
pontos de 

granulação, aplicado 
safgel. 

Dados coletados pelo pesquisador. Abril-Maio /2016 
Tabela 4 – Classificação de acordo com a National Pressure Ulcer Adisory Panel (NPUAP): GRAU IV.  
Nº -Local Imagem Classificação 

da UPP no 
Prontuário 
do Paciente 

Descrição da Úlcera 
por Pressão no 
Prontuário do 

Paciente 
1º 

Cóccix 
Sem Registro UPP na região sacra 
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2º 
Cóccix 

 

Sem Registro Sem Registro 

3º 
Cóccix 

Sem Registro Lesão no cóccix, 
curativo com óleo de 

girassol 

Dados coletados pelo pesquisador. Abril-Maio /2016. 
 
DISCUSSÃO 
 

De acordo com a Tabela 1, apenas uma imagem continha dados relacionados a 
úlcera, com descrição que corresponde integralmente com a imagem faltando apenas a 
determinação do grau, as demais oito imagens restantes não continham nenhum registro 
de enfermagem no prontuário do paciente. 

A média de dias de internação dos pacientes da Tabela 1 é de 8 dias. Os pacientes 
apresentavam como patologias prevalentes a Hipertensão Arterial em sete deles bem como 
a Diabetes Melittus em cinco, essas patologias estão associadas ao agravamento dos 
quadros clínicos pois dificultam uma boa perfusão tissular contribuindo para a diminuição 
da oxigenação e nutrição nos tecidos e, quando não ocorre alívio da pressão em breve 
espaço de tempo, a interrupção do suprimento sanguíneo gera hipóxia e necrose 
tecidual(9). 

Outra questão importante é a inexistência do registro de enfermagem no prontuário 
do paciente em relação a existência da úlcera por pressão, o qual não menciona se o 
paciente internou ou não com essa lesão ou se desenvolveu a mesma durante a internação. 
Esse registro é importante para poder direcionar o plano de cuidado desse paciente, pois 
as anotações de enfermagem consistem em um dos principais meios de comunicação entre 
a equipe de saúde e está diretamente relacionada com a qualidade da assistência prestada 
que além de indicar as ações, procedimentos e orientações prestadas aos pacientes 
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possibilitam informações para sua continuidade e planejamento de cuidados, de acordo 
com às suas reais necessidades(10). 

Ainda em relação aos registros pode-se evidenciar que os locais predominantes das 
UPP é a região do cóccix e do calcâneo. O que considera-se como locais anatômicos comuns 
em função da área de atrito e cisalhamento, uma vez que a enfermagem deveria estar 
aplicando medidas preventivas de acordo com o exame físico pois são áreas mais 
susceptíveis a desenvolverem esse tipo de complicação. Nas áreas de proeminências 
ósseas as UPP são mais evidentes, especialmente nas pessoas acamadas ou as que 
permanecem em posições inadequadas por períodos prolongados(11).  

Em relação ao uso de coberturas, não foi identificado a utilização das mesmas nas 
evoluções de enfermagem, bem como nas prescrições de enfermagem. A utilização de 
coberturas como mecanismos de proteção e recuperação da pele em estágio inicial de 
úlcera é fundamental.  

 As imagens correspondentes a Tabela 2 apresentam uma cronificação das feridas, 
onde as mesmas evoluíram de grau. De acordo com a NPUAP o grau II é quando há perda 
parcial da espessura da derme, que se apresenta como uma ferida superficial (rasa) com 
leito vermelho – rosa sem esfacelo. Pode também se apresentar como flictema fechado ou 
aberto, preenchido por líquido seroso ou sero-hemático. Apresenta-se ainda, como uma 
úlcera brilhante ou seca, sem crosta ou equimose (um indicador de lesão profunda) (12). 

Da mesma forma da Tabela 1 a Tabela 2 também apresentam falhas nos registros 
de enfermagem o que não nos garante que os cuidados são executados na prática de 
acordo com as necessidades do paciente. 
  Esses pacientes possuem a média de permanência de 12 dias de internação e todos 
os pacientes possuem Hipertensão Arterial como patologia prévia, o que nos chama a 
atenção para o prognóstico de evolução da ferida, o qual evoluí rapidamente 
comprometendo o tempo de permanência no hospital, causa sofrimento para o paciente e 
dificulta a sua recuperação gerando dor, tratamento adicional e em alguns casos até 
procedimentos cirúrgicos, aumento da morbidade e os custos(13). 

Considerando que o desenvolvimento da UPP, durante a hospitalização, é um 
importante indicador da qualidade da assistência prestada recentemente foi instituído pela 
Portaria MS/GM nº 529/2013 o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), no 
qual um dos protocolos principais é o monitoramento da incidência de UPP, bem como 
programas institucionais para minimizar esse agravo(14). 

Tornando imprescindível a elaboração e apoio à implementação de protocolos, guias 
e manuais de segurança, assim como a implementação de sistemática de vigilância e 
monitoramento de incidentes na assistência à saúde promovendo uma cultura de 
segurança com destaque no aprendizado e aprimoramento organizacional, engajamento 
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das equipes de saúde na prevenção de incidentes de UPP, com ênfase em sistemas 
seguros(15). 

A Tabela 3 traz dados já mencionados nas demais, demonstrando claramente as 
questões de evolução das UPPs. Os pacientes desta tabela possuem novamente como 
doenças associadas a Hipertensão Arterial, porém a média de internação vem aumentando 
para 20 dias, o que pode estar relacionado com a gravidade da lesão.  

Há o registro da UPP em seus prontuários, porém incompletos e descontínuos nos 
remetendo novamente à qualidade do registro das ações assistenciais e a produtividade 
do trabalho. O registro do cuidado, no caso da UPP, quando realizado de forma adequada 
é um dos meios de demonstrar o trabalho executado pela equipe de enfermagem e um 
relevante indicador de qualidade da assistência, otimizando tempo, reduzindo custo, 
evitando processos de trabalho inadequados, garantindo assim, a qualidade dos serviços 
de saúde(16). 

A UPP também tem se constituído em um importante indicador de qualidade 
assistencial em enfermagem, permitindo analisar os casos quanto à sua distribuição e os 
pacientes mais vulneráveis. Este indicador serve para orientar medidas de prevenção à 
lesão, subsidia o planejamento, gestão e avaliação das ações de enfermagem, além de 
orientar ações educativas à equipe de enfermagem (17). 

O desenvolvimento das úlceras por pressão é rápido e pode acrescentar complicações 
ao manejo clínico do paciente hospitalizado, bem como, prolongar o tratamento e dificultar 
a reabilitação, além de diminuir a qualidade de vida, causar dor e aumento na mortalidade. 
(18)  

E por fim, a última tabela a ser analisada é a Tabela IV, a qual demonstra um reflexo 
do que foi descritos nas tabelas I, II e III, onde a totalidade das UPP não condiz com a 
descrição das lesões apresentadas pelo paciente. Os registros permanecem incorretos e 
incompletos, e sobre tudo a inexistência dos registros impossibilita o cuidador de prestar 
uma assistência em coerência as reais necessidades do indivíduo/paciente. 

 O registro de enfermagem deve ser valorizado, uma vez que, é um dos meios para 
se avaliar os cuidados prestados ao paciente e a partir da adoção de indicadores de 
qualidade, para mensurar tanto o processo como os resultados da assistência de 
enfermagem(19). 

Assim, anotações podem esclarecer fatos e fornecer dados para investigação de 
eventos adversos para os pacientes, familiares, sociedade e para órgãos fiscalizadores. 
Quando encontra-se uma anotação incorreta, incompleta, falseada ou inexistente dos fatos 
relacionados aos pacientes, pode caracterizar um delito e acarretar punições previstas 
tanto na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, bem como no Código Penal Civil 
Brasileiro(20).   
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Estas evidências possibilitam pensar que as falhas nos registros de enfermagem têm 
uma repercussão técnica negativa para a continuidade do cuidado e também podem ter 
consequências financeiras para a instituição hospitalar(21). Na atualidade, para manterem-
se no mercado competitivo, as instituições têm que aprender a associar baixos custos com 
excelência de qualidade para os seus clientes. Esta tendência tem exigido dos profissionais 
envolvidos habilidade na análise de custos para a prestação de serviços de saúde(22). 

Desta forma, acreditamos na importância da responsabilidade e compromisso da 
equipe de enfermagem no que diz respeito aos registros, tendo como consequência às 
glosas hospitalares, mostrando que é necessário o aperfeiçoamento continuo da equipe de 
enfermagem e todos os profissionais envolvidos no processo do cuidado, para uma 
permanente e melhor qualidade na assistência(23). 

Outra importante função dos registros é a qualificação do desempenho profissional 
que, se conduzida como um processo permanente, possibilita o desenvolvimento de 
competência profissional, visando à aquisição de conhecimentos, de habilidades e de 
mudanças de atitudes destinadas ao desenvolvimento de potencialidades, para interagir e 
intervir na realidade da assistência prestada. (24) 
Com isso, a Educação Permanente contribui na manutenção da competência da equipe de 
saúde, como mecanismo para o aprimoramento dos profissionais de enfermagem, 
assegurando boa qualidade da assistência aos clientes, promovendo segurança aos 
profissionais por meio de ações qualificadas e sistematizadas, fazendo com que eles se 
sintam valorizados e motivados, capazes de apresentar um desempenho seguro por meio 
de suas qualidades profissionais(25). 
 
    CONCLUSÃO 
 

Através da pesquisa é possível identificar uma fragilidade nos registros de 
enfermagem e o quanto isso pode ser prejudicial na assistência ao paciente. Traz 
sinalizadores importantes no que se refere a qualidade de assistência de enfermagem 
prestada ao paciente. Para a continuidade do cuidado, o registro feito de maneira correta 
faz com que o paciente receba um cuidado adequado, diminuindo as intervenções e com 
isso podendo diminuir também o seu tempo de permanência no hospital e 
consequentemente uma diminuição dos custos hospitalares gerados. 

Devido à falta de registros no prontuário do paciente, gerou-se uma impossibilidade 
de se determinar o início das úlceras por pressão nos pacientes internados no hospital em 
que a pesquisa foi realizada, e tão pouco determinar se elas surgiram antes ou após a 
internação do paciente Da mesma forma não foi possível identificar os tipos mais comuns 
de coberturas utilizadas e fazer a relação do custo-benefício, uma vez que, os usos das 
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mesmas não foram descritas. É importante também ressaltar que a falta desse dado no 
prontuário pode levar à glosas de contas, repercutindo financeiramente.  

Evidenciou a prevalência de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus como doenças 
associadas a pacientes com UPP, o que faz um alerta para as equipes de saúde, em a 
unidade que receberá esse paciente a criar medidas de segurança, estando a equipe de 
enfermagem preparada e capacitada a efetividade do cuidado. 
Essa pesquisa pode fomentar ações de educação permanente para os profissionais da área 
e também resultar em uma diminuição dos custos hospitalares, pois esses dados trazidos 
nos alerta para que seja tomada medidas preventivas de imediato em relação as questões 
abordadas. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

A Úlcera por Pressão (UPP) é definida como área que sofre morte celular, surge 
quando há compressão de um tecido mole entre uma proeminência óssea e uma 
superfície dura, por um longo período de tempo (FREIRE, 2011). Podendo também 
ser definida como escara, úlcera de decúbito e ferida de pressão. No entanto, a UPP 
é o que se mostra mais adequado devido a pressão exercida sobre os tecidos e 
proeminências ósseas em relação ao leito (LIMA, 2011). 

A UPP é considerada uma ferida crônica, apresenta déficit de tecido resultante 
de lesão ou agravo duradouro, não cicatriza facilmente, demanda uma atenção 
especial da equipe, causa dor e desconforto, e requer abordagem multiprofissional no 
cuidado (HESS, 2002). 

Considerando que o desenvolvimento da UPP, durante a hospitalização, é um 
importante indicador da qualidade da assistência prestada recentemente foi instituído 
pela Portaria MS/GM nº 529/2013 o Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP), no qual um dos protocolos principais é o monitoramento da incidência de 
UPP, bem como programas institucionais para minimizar esse agravo (BRASIL, 2013). 

Dessa forma, espera-se que seja adotada abordagem sistemática de 
prevenção como estratégia para atenuar o problema (MIYAZAKI, 2010), uma vez que 
a qualidade da assistência à saúde vem sendo amplamente discutida em âmbito 
nacional e internacional, desde a década de 1980, em razão dos altos custos para 
manutenção dos serviços, dos escassos recursos disponíveis e do envelhecimento 
global da população (ROGENSKI, 2012). 

Por prestar assistência direta e contínua as pessoas, os profissionais de saúde 
têm um papel importante no sucesso da assistência voltada a prevenção e a correta 
classificação das UPP, devido aos seus conhecimentos e habilidades sobre o assunto 
(MIYAZAK, 2010). Nesse sentido, verificar a ocorrência de úlceras de pressão de 
maneira direta torna-se uma necessidade, que visa a redução do número de pacientes 
afetados. 

Diante o que foi exposto o presente estudo tem como problema de pesquisa 
saber qual a prevalência da classificação das UPP, em pacientes internados no 
Hospital Santa Cruz. E se essa classificação segue os requisitos preconizados pelo 
NUAP. 
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Como forma de se chegar a essa resposta se buscou os seguintes objetivos: 
determinar a origem do início das alterações de pele; identificar as comorbidades 
associadas as UPP; verificar se os registros no prontuário estão de acordo com as 
UPP existentes e avaliar a utilização das coberturas. 

Trata – se de um estudo que seguirá uma abordagem de pesquisa de campo 
documental com fontes primárias e secundárias. Os sujeitos do estudo serão 
pacientes internados no Hospital Santa Cruz (HSC), de ambos os sexos e faixa etária, 
que apresentarem qualquer estágio de lesão de pele que necessite de curativo e ou 
cobertura em um determinado tempo de 1º de março ao dia 31 de maio de 2016.   

A coleta de dados ocorrerá entre os dias 1º de março ao dia 31 de maio de 
2016, nos turnos manhã, tarde e noite de acordo com a disponibilidade dos pacientes. 
Será feito um levantamento fotográfico da lesão, com o intuito de fornece 
documentação por imagem permitindo verificar o grau, características e local da UPP, 
auxiliando-nos a obter maior fidedignidade das informações. Todas as questões éticas 
do uso de imagem e manipulação do prontuário serão mantidas e respeitadas. 

A importância da realização dessa pesquisa está amparada no fato da UPP ser 
constituído um importante indicador de qualidade assistencial em enfermagem além 
de trazer um grande desconforto e sofrimento para o paciente, leva também a 
aumento da morbidade e mortalidade com o aumento do tempo de internação 
hospitalar, assim, como também possui reflexos no aumento da carga de trabalho da 
equipe de enfermagem com impacto direto nos custos hospitalares. 

Identificar o paciente com UPP, sua prevalência e incidência, causas e os 
fatores de risco permitem à equipe multiprofissional implementar ações efetivas de 
prevenção e tratamento e melhorar a qualidade de vida desta população. 
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2.1 OBJETIVOS 
2.2 Objetivo geral  
 Identificar se a classificação das UPP em clínicas médica e cirúrgicas de um 
hospital geral está de acordo com o que é preconizado pela NUAP. 
2.2     Objetivos específico  
 1ºDeterminar a origem do início das alterações de pele; 
           2ºIdentificar as comorbidades associadas as UPP; 
           3ºVerificar se os registros no prontuário estão de acordo com as UPP 
existentes; 
           4ºAvaliar a Utilização das coberturas; 
 
 
 
. 
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3. JUSTIFICATIVA 
 

 A escolha desse tema se deu pelo fato que durante todos os meus 
estágios/práticas e principalmente na Prática de Gerenciamento do 8º semestre tive 
contato com inúmeros pacientes que apresentavam UPP, onde foi possível perceber 
a dificuldade por parte da equipe e colegas em saber qual o tratamento mais adequado 
para esse paciente e saber relacionar com sua classificação corretamente, a qual 
determina tudo o fluxo de tratamento. 

Além das dificuldades percebidas, durante a graduação compreendi que as 
UPP constituem um importante indicador de qualidade assistencial de enfermagem, 
além de trazer um grande desconforto e sofrimento para o paciente, leva também a 
aumento da morbidade e mortalidade. 

Identificar o paciente com UPP, sua prevalência e incidência, causas e os 
fatores de risco permitem à equipe multiprofissional implementar ações efetivas de 
prevenção e tratamento fortalecendo o papel do enfermeiro frente a gestão dos 
cuidados, objetivo esse de todo o meu empenho durante os quatro anos que cursei a 
graduação em enfermagem. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
  
4.1 O impacto da Úlceras por Pressão no cuidado à saúde  

A presença de UP ainda está associada negativamente à qualidade do cuidado 
de enfermagem, no entanto, esse é um problema multifatorial, que inclui fatores 
extrínsecos, relativos à exposição física do paciente, e intrínsecos, inerentes a sua 
condição clínica, como alterações hemodinâmicas, anemia, desnutrição, tabagismo 
entre outros (ZAMBONATO, 2013). 

As UPP representam grandes problemas a pacientes hospitalizados, uma vez 
que dificulta a recuperação e aumenta o risco de desenvolver outras complicações, 
além de causar sofrimento físico e emocional aos pacientes (BLANES, 2004). 

A úlcera por pressão (UP) é um agravo que causa sofrimento para o paciente 
e dificulta a sua recuperação gerando dor, tratamento adicional e cirurgia, aumento da 
permanência no hospital, mutilação, aumento da morbidade e dos custos (SCHULTZ, 
2005). Além disso, tal agravo exige tratamento que gera custo à instituição e aumenta 
a carga de trabalho da equipe de saúde (BERGGUIST, 2011).  

O desenvolvimento das úlceras por pressão é rápido e pode acrescentar 
complicações ao manejo clínico do paciente hospitalizado, bem como prolongar o 
tratamento e dificultar a reabilitação, além de diminuir a qualidade de vida, causar dor 
e aumento na mortalidade (SILVA, FIGUEIREDO, MEIRELES, 2007; MAKAI et al., 
2010).  

Identificar o paciente com UP, sua prevalência e incidência, causas e os fatores 
de risco permitem à equipe multiprofissional implementar ações efetivas de prevenção 
e tratamento e melhorar a qualidade de vida desta população (CARDOSOS, 2004). 

O desenvolvimento das úlceras por pressão é, na maioria das vezes, rápido e 
agrega complicações ao indivíduo hospitalizado, (MAKAI, 2010). Diante da grande 
dimensão do problema, tanto para o paciente, quanto para a família e instituição, a 
necessidade de prevenção das UPs torna-se imprescindível (BLANES, 2OO4).  

Tendo em vista a magnitude do problema tanto para o doente, quanto para a 
família e instituição, torna-se imperiosa a necessidade de prevenir as úlceras por 
pressão (BLANES, DUARTE, CALIL, 2004). Isso requer o conhecimento da etiologia 
das úlceras e a realidade local. Nesse sentido, são recomendadas medidas de 
avaliação da incidência e prevalência desse problema, bem como a adoção de 
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diretrizes internacionais para prevenção e tratamento. (BAHARESTANI et al., 2009; 
AMLUNG, MILLER, BOSLEY, 2001). 

Estima-se que 0,4% a 38% de pacientes hospitalizados desenvolvem UP, 
sendo um problema de saúde persistente. Pesquisas evidenciam a importância de 
reduzir a sua incidência pela prevenção e identificação de fatores de risco, o que pode 
ocorrer por meio da educação permanente da equipe multiprofissional, com uma 
prática baseada em evidências (FAUSTINO, 2010; BAVARESCO, 2011). 

A incidência de UP também tem se constituído em um importante indicador de 
qualidade assistencial em enfermagem, permitindo analisar os casos quanto à sua 
distribuição, os pacientes mais vulneráveis e o local em que são mais frequentes. Este 
indicador serve para orientar medidas de prevenção à lesão, subsidia o planejamento, 
gestão e avaliação das ações de enfermagem, além de orientar ações educativas à 
equipe de enfermagem (MOURA, 2009; SANTOS, 2011). 

No campo específico da saúde, as inovações trazem diversos benefícios, 
porém estes implicam em custo econômico crescente. Os gestores e administradores 
de hospitais precisam buscar uma compreensão mútua baseada em qualidade e 
custos, com foco em propostas que garantam o melhor resultado segundo o 
investimento financeiro (MEAUME & GEMMEN, 2002; MOGYOROSY & SMITH, 2005; 
OYAMA, 2009).   

A análise da prevenção e tratamento das úlceras por pressão contidos na 
literatura, propostos por enfermeiros, demonstrou enfoque principal na aplicação de 
recursos tecnológicos, os quais por vezes não estão disponíveis em todas as 
instituições de saúde. As autoras verificaram a necessidade de desenvolvimento de 
pesquisas de incidência e prevalência das úlceras, com vistas ao mapeamento do 
problema no Brasil, no sentido de alertar os gestores dos serviços acerca da 
necessidade de constituir redes para a prevenção e tratamento desse agravo. Assim, 
a úlcera por pressão requer cuidados embasados em protocolos e diretrizes clínicas 
aplicadas por equipe multiprofissional, a fim de reduzir custos do tratamento, 
minimizar o sofrimento dos pacientes hospitalizados e reduzir o impacto social e 
econômico (MEDEIROS, LOPES, JORGE, 2009).  

Diante da complexidade da UPP e retomando a portaria nº 529/2013 que  
aborda a segurança da assistência, é imprescindível a elaboração e apoio à 
implementação de protocolos, guias e manuais de segurança, assim como a 
implementação de sistemática de vigilância e monitoramento de incidentes na 
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assistência à saúde promovendo uma cultura de segurança com destaque no 
aprendizado e aprimoramento organizacional, engajamento das equipes de saúde na 
prevenção de incidentes de UPP, com ênfase em sistemas seguros (BRASIL, 2013). 

Dessa forma, emerge nesse cenário a ênfase na segurança do paciente, na 
prevenção de danos, na rastreabilidade das ações, ciclos de melhoria com análises 
críticas sistemáticas e no uso de ferramentas e indicadores sistêmicos. A segurança 
do paciente parece óbvia ao setor saúde, porém as particularidades desse e a 
multifatorialidade das situações de risco dificultam essa abordagem. Esse fator se 
aplica na gênese das úlceras, relacionado ao caráter multifatorial, bem como na 
complexidade clínica que envolve tal agravo (FELDMAN, 2009). 

O custo hospitalar é conceituado como a soma de todos os gastos gerais com 
pessoal e material, destinados ao atendimento e execução dos objetivos do hospital 
e da sua finalidade. Todo investimento em bens, serviços, medicamentos e similares 
é destinado ao uso e consumo pelo paciente (ALMEIDA, 1984).   

Os custos podem ser divididos em dois grupos, a saber: os quantificáveis e os 
não quantificáveis. O segundo grupo são os custos relacionados à dor, desconforto, 
diminuição da autoestima, cicatrizes, odor, dificuldade para o autocuidado e muitos 
outros presentes cotidianamente na vida de portador de úlceras por pressão 
(GUIHAN, 2008). 

Em relação aos custos financeiros envolvidos nesta problemática, constatou-
se em um estudo realizado no Reino Unido, que apontou que o custo anual estimado 
relacionado ao desenvolvimento de úlcera por pressão varia de € 2.56302 milhões de 
euros a € 2.8478 bilhões de euros (GREY, 2006). Outra pesquisa no mesmo país 
indicou que o custo médio gasto pelo sistema de saúde, nas indenizações pedidas, 
quando houve a ocorrência deste tipo de lesão, foi reportado no valor de € 5.3104 
euros podendo estender-se até € 5.3396 euros (IGLESIAS,2006). 

É grande a responsabilidade dos profissionais envolvidos nesse processo 
terapêutico em relação ao conhecimento técnico e científico, avaliação contínua das 
lesões, qualidade e quantidade dos insumos utilizados, e o custo do tratamento 
empregado fornece argumentos plausíveis para defender a continuidade do processo 
pela obtenção dos recursos necessários (BAPTISTA, 2006). 

Na literatura internacional, foi constatado no estudo conduzido na Holanda que 
a incidência desse tipo de lesão foi determinada em 10,9%( MISTIAEN,2008) e na 
Austrália 18% (ANSELMI, 2003). 
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No Brasil, para pacientes crônicos e acamados internados em hospitais gerais, 
pesquisas indicaram valores de incidência entre 17,7% e 39,8% (ANSELMI, 2003; 
ROGENSKI, 2005) e em estudo conduzido com pacientes lesados medulares 
internados em um hospital-escola, os autores identificaram a ocorrência de úlcera por 
pressão em 42,5% dos sujeitos investigados (NOGUEIRA, 2006). 

Além disso, destaca-se o impacto econômico do tratamento das úlceras por 
pressão (BAHARESTANI et al., 2009), estima-se um custo médio (clínico e cirúrgico) 
de US$ 21,67 por paciente (COSTA et al., 2005). Um estudo brasileiro avaliou que o 
custo total com curativos industrializados para o tratamento das úlceras por pressão 
em uma clínica neurocirúrgica, no ano de 2005, foi de aproximadamente R$ 33.000,00 
por paciente/dia, o qual aumentou de acordo com o grau de lesão tecidual. (LIMA, 
GUERRA, 2009) Na Holanda, o tratamento das úlceras constitui de 0,1% a 1,0% do 
total de custos global do sistema de saúde (entre € 89 milhões e 1.900 
milhões)(MAKAI et al., 2010). 

 
4.2 - Úlceras de Pressão e suas comorbidades 
 

A Escala de Bradem é uma excelente ferramenta para ser utilizada na 
identificação dos pacientes potenciais para desenvolvimento de UPP, pois a mesma 
avalia o paciente dentro das alterações nutricional (dieta enteral), neurológicas, 
urinárias e de atrito (pressão) podem agir sinergicamente no desenvolvimento de 
úlcera em pacientes (SILVA,2010). 

 As alterações neurológicas em muitos casos podem estar associadas às 
alterações motoras e sensoriais, o que consequentemente expõe o paciente ao maior 
risco para ocorrência de UPP, o que poderia estar relacionado a um maior surgimento 
dessas lesões, pois pacientes com alterações neurológicas são mais dependentes de 
cuidados como mudança de decúbito, higienização íntima a cada evacuação ou 
micção (CASTILHOS, 2005). 

Outro aspecto que merece ser enfatizado refere-se às condições nutricionais 
comprometidas, evidenciado neste estudo entre os pacientes com escore de risco 
segundo Braden, uma vez que a deficiência de proteínas e vitaminas torna os tecidos 
mais susceptíveis à perda da integridade (CASTILHOS, 2005).  

A nutrição inadequada ou má nutrição afeta todo organismo, levando à perda 
de peso, atrofia muscular e redução da massa tecidual, fator relevante na etiologia 
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das úlceras de pressão, atuando na patogênese e na não cicatrização da pele 
(CASTILHOS, 2005).  

Os pacientes críticos apresentam risco elevado de desenvolver úlcera por 
pressão durante a internação hospitalar, e esse é um tema muito documentado na 
literatura nacional e internacional (FERNANDES, 2008). 

As limitações da mobilidade ou imobilidade causadas por diversos fatores como 
sequela de Acidente Vascular Cerebral (AVC), problemas ortopédicos, artrite, 
doenças terminais, doenças vasculares, desnutrição ou desidratação, além de história 
prévia de UPP também são importantes fatores contribuintes intrínsecos para 
aumentar o risco deste tipo de lesão (GREY, 2006). 

A idade avançada produz modificações intensas no organismo humano, 
tornando-o mais vulnerável a doenças e lesões, além de produzir sequelas e longas 
internações hospitalares (MEDEIROS, 2009). O perfil da população idosa constitui-se 
de características individuais que poderão levar o indivíduo a desenvolver uma úlcera 
por pressão (UPP), como alterações na estrutura da pele, mobilidade prejudicada e 
padrão cognitivo alterado (BLANES, 2004). 

 Os idosos destacam-se, entre os indivíduos com UPP, por serem mais 
acometidos por doenças degenerativas; apresentam problemas de incontinência 
urinária; e o uso de medicações que alteram seu metabolismo (BLANES, 2004). 

Sabe-se que o surgimento da UP é multifatorial, entretanto, diversos estudos 
apontam que pacientes com comorbidades cerebrovasculares e cardiovasculares têm 
um escore de risco moderado para UP (MEDEIROS, 2009). 

Os pacientes acometidos pelas doenças crônico-degenerativas, bem como as 
cardiovasculares e cerebrovasculares, apresentam mobilidade diminuída, dificultando 
a realização de atividades diárias. Estes, quando acometidos por Acidente Vascular 
Encefálico (AVE), permanecem mais tempo acamados e/ou confinados à cadeira, 
aumentando sua predisposição à UPP (LUCENA, 2011). 

Em relação à maior prevalência da UPP no sexo feminino, dados demográficos 
demonstram que as mulheres apresentam maior longevidade que os homens, o que 
as levam a períodos mais longos de doenças crônicas e, consequentemente, aumento 
do tempo médio de institucionalização (FIGUEIREDO, 2008).  

Quanto aos pacientes com doenças geniturinárias, sabe-se que a exposição 
prolongada da pele dos pacientes à umidade, decorrente das eliminações 
vesicais/intestinais e drenagens de fístulas ou feridas, pode ocasionar macerações 
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em sua pele levando à UPP. Assim, é muito importante que exista atenção da 
enfermagem à necessidade frequente de higienização do paciente (OLIVEIRA, 2009).  

Além disso, o aporte calórico-proteico reduzido pode predizer o 
desenvolvimento de UPP, devendo-se ressaltar algumas causas dessa diminuição 
como a persistente falta de apetite e as restrições alimentares impostas pelo 
tratamento (HARRIS, 2004). 

Pacientes que receberam maior aporte proteico e energético assim como 
nutrientes específicos tenderam a desenvolver menos UPp e a apresentar melhor 
cicatrização (HOUWING, 2003). Estudos mais recentes ressaltam a importância de 
alguns nutrientes em cada etapa do processo de cicatrização: inflamatória, 
proliferativa e de remodelação (LEE, 2006).    

O perfil da população idosa constitui-se de características individuais que 
poderão levar o indivíduo a desenvolver uma úlcera por pressão (UPp), como 
alterações na estrutura da pele, perda de sensibilidade, perda de elasticidade da pele, 
mobilidade prejudicada, doenças degenerativas; apresentam problemas de 
incontinência urinária; e o uso de medicações que alteram seu metabolismo e padrão 
cognitivo alterado. Dentre outros fatores que ainda podem ser agravados se 
associados a doenças crônicas, tais como Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 
Diabetes Mellitus (DM), bem como uso de drogas vasoativas que dificultam uma boa 
perfusão tissular (BLANES, 2004; MEDEIROS, 2009; NONNEMACHER,2008). 

A temperatura corporal é um fator etiológico, que representa um risco maior de 
úlceras por pressão. Na elevação da temperatura (hipertermia), a cada 1ºC, há um 
aumento de 10% no metabolismo tecidual e na demanda de oxigênio, ocorrendo 
isquemia do tecido e sudorese que pode causar maceração da pele, agravado pela 
imobilidade por sedação e ventilação mecânica, e edema (SURIADI, 2007). 
Outro fator importante na formação das UPp é a exposição da pele à umidade 
excessiva, provocada pela incontinência urinária e anal. A umidade macera e 
enfraquece as camadas superficiais da pele, tornando-a mais vulnerável às lesões, 
principalmente quando associada à fricção e ao cisalhamento (CARDOSO, 2010). 
 
Quadro 1.Comorbidades e suas complicações relacionadas a Pacientes com UPP. 
 

Comorbidades Complicações 
Idade Avançada A pele se torna mais seca devido à diminuição de 

glândulas sudoríparas e sebáceas, ocorre 



45 
 

diminuição da vascularização, alterações 
hemodinâmicas e atrofia muscular, que torna as 
estruturas ósseas mais proeminentes; redução 
na elasticidade da pele e na frequência da 
reposição celular;redução da atividade e 
mobilidade, o que aumenta a sua propensão ao 
desenvolvimento da Upp 

Nutrição Desequilibrada O baixo peso corporal que contribui para que as 
proeminências ósseas fiquem mais salientes e 
assim, aumente o risco para UP. Todavia, outros 
podem apresentar excesso de gordura corporal, 
que também denota risco à UP, visto que o tecido 
adiposo é pouco vascularizado e não é elástico, 
tornando-se mais vulnerável à pressão e ao 
desenvolvimento desta lesão; A desnutrição 
protéico-calorica grave altera a regeneração 
tissular, a reação inflamatória e a função imune; 
A anemia pode contribuir para a formação de UP 
ao diminuir a quantidade de oxigênio para os 
fibroblastos e, com isso, reduzir a formação de 
colágeno; A deficiência de proteínas e vitaminas 
torna os tecidos mais susceptíveis à perda da 
integridade 

Alterações Neurológicas Diminuição da percepção sensorial, geralmente 
associada ao uso de sedativos, analgésicos, 
relaxantes musculares, e doenças que afetem o 
sistema nervoso central (SNC); Alterações 
motoras e sensoriais, o que consequentemente 
expõe o paciente ao maior risco para ocorrência 
de UP, o que poderia estar relacionado a um 
maior surgimento dessas lesões, pois pacientes 
com alterações neurológicas são mais 
dependentes de cuidados como mudança de 
decúbito, higienização íntima a cada evacuação 
ou micção 

Doenças Agudas Levam ao aumento das taxas metabólicas e do 
consumo de oxigênio, o que compromete os 
tecidos 

Doenças Crônicas Uso de medicações analgésicas, sedativas ou 
anestésicas, o que pode comprometer a 
sensibilidade 

Fonte: (BLANES, 2004; FIFE, 2001; LUCENA, 2011; MEDEIROS, 2009;  
NONNEMACHER, 2008 ; OLIVEIRA, 2009; DICCINI, 2009; SOUZA, 2007; SOUZA, 
2006) 
 
 
 

4.3 - Compreendendo o surgimento das UPP  
 

A pele é o maior e mais extenso órgão do corpo humano, representando 
aproximadamente 15% do peso corporal. Em adultos, a sua área varia de 1,5-2,0 m2 
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e seu peso de 8 a 10 kg. Exibe espessura irregular variando de uma região para outra 
com certo grau de impermeabilidade (BORANIC et al., 1999). Dentre as múltiplas 
funções da pele estão a conservação da homeostasia, o controle hemodinâmico, a 
recepção sensorial, a excreção 02 de metabólitos, e a presença de células envolvidas 
na imunidade inata e adaptativa (SOUZA  2004). 

O órgão cutâneo é constituído de duas camadas originadas de dois folhetos 
germinativos distintos. A epiderme é o tecido epitelial de superfície, derivado do 
ectoderma cutâneo. A derme é a camada mais profunda, constituída de tecido 
conjuntivo denso, não modelado, derivado do mesoderma. A rede de tecido conjuntivo 
embrionário ou mesênquima, derivado do mesoderma, forma o tecido conjuntivo da 
derme (MOORE, 2004).  

A pele recobre a superfície de aproximadamente 2 m² do corpo, sendo o maior 
órgão do corpo humano e a principal barreira física contra o meio externo. Embora a 
pele desempenhe diversas funções vitais de comunicação e controle que garantem a 
homeostase do organismo, por muitos anos este órgão foi considerado apenas uma 
barreira contra agentes externos. Estas funções foram resultados da evolução de uma 
estrutura complexa que envolve diversas camadas, cada uma com propriedades 
particulares. As principais camadas da pele incluem a epiderme, derme e a hipoderme 
(WILLIAMS e KUPPER, 1996). 
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Figura 1 Esquema simplificado de uma secção transversal de pele.1 

 
Fonte: (FREINKEL, 2001) 
1 1- vasos sanguíneos, 2-terminaıes nervosas, 3- vasos linfáticos, 4- glândulas sudorípara, 5-raiz do pelo, 6- 
glândulas sebácea, 7-corpúsculo de Vater-Pacini, 8- corpú sculo de Ruffini, 9- pelo.  

4.4 - Definição do que é UPP de acordo com a  classificação 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)  
 

NUAP é um sistema internacional de classificação usada mundialmente que 
define a ulcera de pressão (NPUAP; EPUAP, 2009). 
Conforme a definição internacional de úlcera de pressão de National Pressure Ulcer 
Advisory Panel (NPUAP) e o European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), a 
úlcera de pressão é uma lesão localizada da pele e/ou tecido subjacente, 
normalmente sobre uma proeminência óssea, em resultado da pressão ou de uma 
combinação entre está e forças de torção. Ás úlceras de pressão também estão 
associados fatores contribuintes e de confusão cujo papel ainda não se encontra 
totalmente esclarecido (NPUAP; EPUAP,2009). 
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Quadro 2. Sistema de classificação das úlceras por pressão de acordo com a 
NPUAP/EPUAP ( NPUAP; EPUAP,2009). 
  

Grau I eritema não branqueavel em 
pele intacta 

Pele intacta, com rubor não 
branqueável, numa área 
localizada, normalmente 
sobre uma proeminência 
óssea.  Em comparação ao 
tecido adjacente a área pode 
estar dolorida, endurecida, 
mole, mais quente ou mais 
fria. Em pele escura 
pigmentada pode não ser 
visível o branqueamento. 

Grau II perda parcial da espessura 
da pele ou flictena 

Perda parcial da espessura 
da derme, que se apresenta 
como uma ferida superficial 
(rasa) com leito vermelho – 
rosa sem esfacelo. Pode 
também se apresentar como 
flictena fechada ou aberta, 
preenchida por líquido seroso 
ou sero-hemático. Apresenta-
se ainda, como uma úlcera 
brilhante ou seca, sem crosta 
ou equimose (um indicador 
de lesão profunda). 
 

Grau III Perda total da espessura da 
pele ( Tecido subcutâneo 
visível) 

Perda total da 
espessura dos tecidos. O 
tecido adiposo subcutâneo 
pode ser visível, mas os 
ossos, tendões ou músculos 
não estão expostos. Pode 
estar presente algum tecido 
desvitalizado, mas não oculta 
a profundidade dos tecidos 
lesados. Podem ser 
cavitadas, fistulizadas e 
encapsulado. 
 

Grau IV Perda total da espessura dos 
tecidos (músculos e ossos 
visíveis) 

Perda total da espessura dos 
tecidos com exposição 
óssea, dos tendões ou dos 
músculos. Em algumas 
partes do leito da ferida, pode 
aparecer tecido desvitalizado 
(húmido) ou necrose (seca). 
Frequentemente são 
cavitadas e fistulizadas. 
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5 - METODOLOGIA 

Para Fonseca (2002), metodologia significa organização, , estudo sistemático, 
pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos 
caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para 
se fazer ciência.  

Dessa forma, a metodologia vai além da descrição dos procedimentos 
(métodos e técnicas a serem utilizados na pesquisa), indicando a escolha teórica 
realizada pelo pesquisador para abordar o objeto de estudo (MINAYO, 2007). 
5.1 - Tipo de Pesquisa 

Esse estudo seguirá uma abordagem  de pesquisa de campo documental com 
fontes primárias e secundárias (LAKATOS,2010). 

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da 
pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, 
com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, 
pesquisa participante, etc.) (FONSECA, 2002). 

A pesquisa documental, segundo Gil (1999), é muito semelhante à pesquisa 
bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes: 
enquanto a bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições de diversos 
autores, a documental vale-se de materiais que não receberam, ainda, um tratamento 
analítico, podendo ser reelaboradas de acordo com os objetos da pesquisa. 
 Segundo Lakatos e Marconi (2001), a pesquisa documental é a coleta de dados 
em fontes primárias, como documentos escritos ou não, pertencentes a arquivos 
públicos; arquivos particulares de instituições e domicílios, e fontes  estatísticas.  

“A técnica documental vale-se de documentos originais, que ainda não 
receberam tratamento analítico por nenhum autor. [...] é uma das técnicas decisivas 
para a pesquisa em ciências sociais e humanas” (HELDER, 2006). 

Tanto a pesquisa documental como a pesquisa bibliográfica têm o documento 
como objeto de investigação. No entanto, o conceito de documento ultrapassa a ideia 
de textos escritos e/ou impressos. O documento como fonte de pesquisa pode ser 
escrito e não escrito, tais como filmes, vídeos, slides, fotografias ou pôsteres. Esses 
documentos são utilizados como fontes de informações, indicações e esclarecimentos 
que trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e servir de prova para 
outras, de acordo com o interesse do pesquisador (FIGUEIREDO, 2007). 



50 
 

As fontes primárias são dados originais, a partir dos quais se  tem uma relação 
direta com os fatos a serem analisados, ou seja, é o pesquisador (a) que  analisa. Por 
fontes secundárias compreende-se a pesquisa de dados de segunda mão (OLIVEIRA, 
2007), ou seja, informações que foram trabalhadas por outros estudiosos e, por isso, 
já são de domínio científico, o chamado estado da arte do conhecimento.    

Os dados secundários são aqueles que se encontram à disposição do 
pesquisador em boletins, livros, revistas, dentre outros. Para Marconi e Lakatos (2000) 
as fontes secundárias possibilitam a resolução de problemas já conhecidos e explorar 
outras áreas onde os problemas ainda não se cristalizaram suficientemente. 

APPOLINÁRIO (2009), amplia a definição de documento: “Qualquer suporte 
que contenha informação registrada, formando uma unidade, que possa servir para 
consulta, estudo ou prova. Incluem-se nesse universo os impressos, os manuscritos, 
os registros audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros”. E, de acordo com o 
conceito técnico da Associação de Arquivistas Brasileiros, o documento define-se 
como qualquer informação fixada em um suporte (AAB, 1990). 

A coleta de dados ocorrerá entre os dias 1º de março ao dia 31 de maio de 
2016, nos turnos manhã, tarde e noite de acordo com a disponibilidade dos pacientes. 
Conforme Fluxo de Acesso ao Paciente (APENDICE B). 

Após isso, será feito um levantamento fotográfico da lesão, com o intuito de 
fornece documentação por imagem permitindo verificar o grau, características e local 
da UPP nos auxiliando a obter maior fidedignidade das informações. Sendo que, a 
privacidade será mantida e não será possível identificar o paciente, nem mesmo o 
hospital. Serão utilizados campos especiais a fim de apenas ressaltar a lesão. 

A pesquisa documental é denominada de fonte primária, pois a coleta de dados 
está restrita a documentos escritos ou não, no nosso caso iremos utilizar a Fotografia 
que um tipo de documento não escrito que nos retrata a um fato mais recente, sendo 
o fator que difere da Iconografia, que muitas vezes poder ser confundida com a 
fotografia, ela abrange também a documentação por imagem, porém exclui a 
fotografia e busca um passado mais distante (LAKATOS,2010). 

A Escola de Annales aborda o conceito de documento: “tudo o que é vestígio 
do passado, tudo o que serve de testemunho, é considerado como documento ou 
‘fonte’” (CELLARD, 2008, p. 296). E mais: “pode tratar-se de texto escritos, mas 
também de documentos de natureza iconográfica e cinematográfica, ou de qualquer 
outro tipo de testemunho registrado, objetos do cotidiano, elementos folclóricos, etc”. 
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Podendo também ser considerado como documento um relatório de entrevista, ou 
anotações feitas durante uma observação (CELLARD, 2008). 

 
5.2 - Local da pesquisa 

A pesquisa será realizada em   um hospital de alta complexidade do interior do 
estado do Rio Grande do Sul. Nas unidades de clínica cirúrgica e médica. 

 
5.3 - Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos do estudo serão pacientes internados no HSC, de ambos os sexos 
e diversas faixas etárias, que apresentarem qualquer estágio de lesão de pele que 
necessite de curativo e ou cobertura durante o período de 1º de março ao dia 31 de 
maio de 2016.   

 
5.4 - Instrumento e Procedimento  

O instrumento para coleta de dados é dividido em duas partes. A primeira parte 
trata-se da coleta de dados primária, ou seja, um registro físico (foto) da úlcera por 
pressão que ocorrerá logo após a autorização do paciente, na foto estará registrado 
um número de controle a data e a hora.   

Essa coleta se dará da seguinte forma, a cada três dias será entrado em contato 
com a enfermeira da unidade para buscativa das lesões, quando detectada, será feito 
uma análise do prontuário desse paciente onde será observado: sexo, causa da 
internação, tempo de hospitalização, doenças associadas, histórico da lesão e local. 
Se após analisado estiver de acordo, será entregue o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Imagem ao paciente, após isso é feita a coleta. 
Caso não esteja de acordo o prontuário não será utilizado. 

Após esse registro ocorrerá por uma pesquisa documental de fontes 
secundárias, que é no prontuário do paciente com um formulário com questões 
fechadas.  (APENDICE A), neste formulário teremos o mesmo número de registro da 
foto, para controle.  

Os dois instrumentos serão armazenados para posterior análise de dados. A 
coleta se dará por encerada quando tivermos o término do período estipulado para 
coleta. 
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5.5 - Aspectos éticos 
 

 A pesquisa deverá em primeira instância ser aprovada pelo hospital (PENDICE 
B) que será fornecido pelo hospital, depois será submetida ao Comitê de Ética e 
Pesquisa e os pacientes que participarão da pesquisa receberão um termo de 
consentimento livro esclarecido e um termo de direito de uso de imagem (APENDICE 
C e D), seguindo o que está preconizado na Resolução 466/12, do Conselho Nacional 
de Saúde (BRASIL, 2012). 

O referido documento será assinado em duas vias, onde uma cópia será 
entregue ao entrevistado e a outra permanecerá com o entrevistador. A cópia do TCLE 
devidamente assinado será armazenada pelo pesquisador juntamente com os demais 
instrumentos utilizados para a realização do estudo, por um período de no mínimo 5 
anos. 

 
5.6 Benefícios e Riscos da Pesquisa  

Como benefício, a pesquisa visa permitem à equipe multiprofissional 
implementar ações efetivas de prevenção,promoção e tratamento aos pacientes, 
assim, melhorando a qualidade de vida desta população. Não haverá riscos aos 
pesquisados, pois as ações de pesquisa e prática serão desenvolvida perante a 
autorização da equipe e da Instituição. 

 
5.7 - Análise dos dados  

A análise temática se desdobra em três etapas a primeira é a Pré-Análise, que 
consiste na escolha de documentos a serem analisados e na retomada das hipóteses 
e dos objetivos iniciais da pesquisa. A segunda etapa é a Exploração do Material que 
consiste essencialmente numa operação classificatória que visa alcançar o núcleo de 
compreensão do texto. E a terceira é o tratamento dos resultados obtidos e 
interpretados, os resultados brutos são submetidos a operações estatísticas simples 
ou complexas que permite colocar relevo nas informações obtidas  MINAYO (2014). 

Cada foto será avaliada de acordo com o APENDICE E, e após o registro do 
APENDICE A serão confrontados a fim de verificar se a classificação utilizada pela 
equipe está correta. 
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 Após essa análise será traçado o perfil das UPP dos pacientes internados 
durante o período mencionado e para isso será efetuado uma tabulação no Excel, 
com base nos registros do APENDICE E. 
  
6 - CRONOGRAMA (2016) 
 

 2014/02 2015/01 
Descrição Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 
Contato com a 
instituição     X        
Encaminhamento 
ao Cep      X       
Revisão da 
literatura X X X X X X X X X X X  
Contato com os 
sujeitos        X X X   
Coleta de dados        X X X   
Transcrição e 
organização dos 
dados 

        X X X  

Análise dos 
dados           X  
Construção do 
texto final         X X X  

 
 
 
 
 

7 - ORÇAMENTO 
 

 
Itens a serem financiados 

Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
 R$ 

Fonte 
Viabilizadora 
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Especificações Quantidade    

 
 
 
Pesquisador 
responsável 
Janine Koepp  

Pacote de folha 
de ofício com 
1000 unidades. 

1 16,00  

Capa da UNISC 2 0,50 1,00 
Cartucho de tinta 
HP 60 preto e vai 
precisar de um 
colorido tb 

1 45,00 45,00 

Encardenação 3 15,00 5,00 
Canetas 
esferográficas 

2 1,20 2,40 

Passagens 
Intermunicipais 

32 10,50 336,00 

TOTAL GERAL R$: 394,90 
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APÊNDICE A -  Formulário de coleta de dados secundários 
 Número da Coleta: ________________________________ 
 

1- Sexo 
(  )Masculino   (  ) Feminino 
 

2- Causa da internação 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

3- Tempo de Hospitalização 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

4- Doenças Associadas 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

5- Histórico da lesão 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

6- Local da Lesão 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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APENDICE B – Fluxo de Acesso ao Paciente 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                      
                                                                                        

                                                                                      
                                                                       
                                        

                                                                                     
                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contato com a enfermeira a cada três dias 
(buscativa das lesões) 

Avaliação do Prontuário 
(Sexo/Causa da Internação/Tempo de 
Hospitalização/Doenças Associadas/Histórico da 
Lesão/Local 

Sim Não 

TCLE 

Termo de 
Imagem 

Coleta 
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APENDICE C - TERMO DE DECLARAÇÃO E DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE 
IMAGEM 
 
Eu,____________________________________, portador(a) do RG n.º______________, e CPF n.º_______________, doravante denominado(a) CONCEDENTE, venho por meio do presente termo, autorizar o uso de minha imagem, pela Janine Koepp, estabelecida na Rua 
Augusto Spengler ____________n.º 1071, apto 101B_______, em Santa Cruz do Sul, inscrita 
no  CPF n.º000.597.070- 97_____________,    
Declaro estar ciente de que:   
1) a veiculação das fotos são em nível mundial, tendo em vista que estes são disponibilizados 
na Internet;  
2) que a referida autorização também se estende a qualquer publicação ou menção que vier 
a ser feita na mídia em geral;  
3) que a presente autorização é feita a TÍTULO GRATUITO, não sendo nada devido ao(à) 
CONCEDENTE, pela Janine Koepp, com relação à utilização das imagens. 4) A Janine Koepp responsabilizou-se em manter o anonimato das fatos, e que não serei 
prejudicada de forma alguma  com a cedência das imagens.  
A Janine Koepp , neste ato, fica autorizada, a usufruir do direito de exclusividade sobre as 
fotos podendo proceder às reproduções/edições necessárias sem limitação de quantidade, e 
utilizar as mesmas para produção de material científico pedagógico.  
A Janine Koepp compromete-se a não realizar montagens que desvirtuem a(s) imagem(ens) 
cedida(s) e/ou seus fins.  
A presente autorização é celebrada pelo prazo de 05 anos, com início a partir da data de sua assinatura, renovável automaticamente por igual período, caso não haja manifestação em 
contrário, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.  
Este termo de autorização de uso de imagem não gera quaisquer vínculos ou obrigações 
trabalhistas, securitárias, previdenciárias, indenizatórias ou mesmo empregatícias, entre o(a) 
CONCEDENTE e a Janine Koepp.  
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul, RS, para dirimir quaisquer controvérsias 
oriundas do presente termo.  
E, para todos os fins e efeitos de direito, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.   
Santa Cruz do Sul,  _____de___________ de 2016        
 
__________________________________ 
CONCEDENTE   
Testemunhas:  
Nome:______________________________ 
CPF n.º_____________________________    
Assinatura:__________________________ 

Nome:______________________________ 
CPF n.º_____________________________ 
Assinatura:___________________________  
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APÊNDICE D -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido            

Constituído um importante indicador de qualidade assistencial a UPP em enfermagem além de 
trazer um grande desconforto e sofrimento para o paciente, leva também a aumento da morbidade e 
mortalidade, assim como da carga de trabalho na assistência à saúde e aumento dos custos com o 
tratamento. Identificar o paciente com UPP, sua prevalência e incidência, causas e os fatores de risco 
permitem à equipe multiprofissional implementar ações efetivas de prevenção e tratamento e melhorar 
a qualidade de vida desta população, Assim o objetivo dessa pesquisa é: Identificar se a classificação 
das UPP  em clínicas médica e cirúrgicas de um hospital geral está de acordo com o que é preconizado 
pela NPUAP. 

  Trata – se de um estudo que seguirá uma abordagem de pesquisa de campo documental com 
fontes primárias e secundárias. Os sujeitos do estudo serão pacientes internados no HSC, de ambos 
os sexos e diversas faixas etárias, que apresentarem qualquer estágio de lesão de pele que necessite 
de curativo e ou cobertura em um determinado tempo de 1º de março ao dia 31 de maio de 2016. 
Sendo que, a privacidade será mantida  e não será possível identificar o paciente, nem mesmo o 
hospital. Serão utilizados campos especiais a fim de apenas ressaltar a lesão e impossibilitar a 
identificação do paciente. Declaro de que fui informado (a):  
_ Da garantia de poder solicitar respostas a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, 
benefícios e outros assuntos relacionados ao trabalho;   _Da liberdade de retirar meu consentimento, 
a qualquer momento, e deixar de participar do estudo, sem que me traga qualquer prejuízo;  
 _ Da segurança de que não serei identificado(a) e que se manterá caráter confidencial das informações 
relacionadas à minha privacidade;   
_ De que serão mantidos os preceitos ético-legais durante e após o término da pesquisa;  
 _ Do compromisso de acesso a informações em todas as etapas do trabalho, bem como dos 
resultados, ainda que possa afetar minha vontade de continuar participando;   
_ De que os resultados serão transcritos, e analisados com responsabilidade e honestidade, divulgando 
para a comunidade em geral e científica, através de meios de comunicação, eventos e publicações.  
 A sua assinatura significa que você entendeu a informação que lhe foi fornecida sobre o estudo e sobre 
este termo de consentimento e que você concorda em participar desta pesquisa. Você receberá uma 
cópia deste termo de consentimento. Salienta-se que os pesquisadores estarão ao seu dispor para 
quaisquer esclarecimentos nos seguintes telefones: Wagner Hertz Valentim (51) 3731 - 7842 ou com a 
professora orientadora Janine Koepp pelo telefone (51) 3717 - 7469 O telefone do Comitê de Ética e 
Pesquisa da UNISC é 37177680 
                                                 Santa Cruz do Sul,___ de____________de 2016. 
 ________________________                    ____________________________ 
     Nome do Participante                                                  Entrevistador 
 
________________________                         ____________________________ 
Assinatura do Participante                                Assinatura do Entrevistador       
 
APENDICE E – Escala de Classificação de UPP conforme NUAP 
Número: 
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Data (foto):  
Hora (foto): 
 
Grau I 
 
(    ) 

Eritema 
_______________________________________ 
Edema 
_______________________________________ 
Comparativa ao tecido Adjacente: 
Endurecida 
Mole 
Quente 
Fria 

(  ) 
 
(  ) 
 
 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

Grau II 
 
 
(        ) 

Ferida superficial (rasa) com leito vermelho rosa 
sem crosta. 
_______________________________________ 
Flictena fechada 
_______________________________________ 
Flictena aberto preenchido por líquido seroso ou 
sero-hemático 
 

(  ) 
 
 
(  ) 
 
(  ) 

Grau  III 
 
 
 
(     ) 

Desvitalizado (fibrina húmida) 
_______________________________________ 
Lesão cavitária 
_______________________________________ 
Encapsulamento 
_______________________________________ 
Exposição do tecido adiposo subcutâneo 
 

(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 

Grau  IV 
 
 
 
(    ) 

Exposição dos tendões e músculos 
_______________________________________ 
Tecido desvitalizado (fibrina húmida) 
_______________________________________ 
Tecido Necrótico 
_______________________________________ 
Cavitário 
_______________________________________ 
Fístulado 
 

(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 
 
(  ) 

 
Fonte: (NPUAP;EPUAP, 2009) 
 
 
 
 


