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RESUMO 

 

Introdução: Os pacientes com doenças avançadas, ameaçadoras da vida, de 

qualquer etiologia, podem apresentar intercorrências ao longo do curso da doença e 

nem sempre é fácil para o profissional diferenciar rapidamente se ele está em 

terminalidade da doença ou fase final de vida, pois a piora do quadro clínico pode 

ser devida a algo reversível. Tendo em vista que a pele é considerada o maior órgão 

do corpo humano, assim como ocorre com os demais órgãos, pode sofrer disfunção 

quando a pessoa está em fase final de vida. Nesse contexto, a disfunção da pele 

está relacionada à diminuição da perfusão cutânea, que leva à hipóxia localizada, e 

por não conseguir manter sua função normal, alterações inevitáveis podem ocorrer. 

Objetivo: Identificar e analisar a incidência de alterações de pele e seus fatores 

preditivos em pacientes hospitalizados em cuidados paliativos, na terminalidade da 

doença e na fase final de vida. Métodos: Estudo de coorte prospectiva, realizado 

em uma unidade de internação de cuidados paliativos. Vinte e quatro pacientes 

foram acompanhados até a alta, transferência ou óbito. Os instrumentos Edmonton 

Symptom Assessment System, Malnutrition Screening Tool, Palliative Performance 

Scale, Escala de Braden e Pressure Ulcer Scale for Healing foram utilizados para a 

avaliação inicial e seguimento. Empregaram-se os testes U de Wilcoxon-Mann-

Whitney, Qui-quadrado e Fisher, Curva de Kaplan-Meier e Log-rank além da 

Classification and Regression Tree para análise dos dados. Resultados: A maioria 

da amostra foi de mulheres (13/ 54,2%) e idade média de 67,6 (DP=21,8), a maioria 

dos pacientes (23/ 95,8%) tinha funcionalidade prejudicada (≤50%) e algum grau de 

desnutrição (15/ 62,5%). A incidência de alterações de pele foi 16,7%, ocorrendo 

colorações acinzentada (n=2) e amarelo-esverdeada (n=1) da pele e lesões por 

pressão (n=9). O número de pacientes com alterações de pele que faleceram foi 

significativamente maior do que aqueles sem essas alterações (p=0,035); e 

pacientes com essas alterações apresentaram 17 vezes mais chances de falecer 

comparativamente àqueles sem as alterações. Idade ≤50 anos foi preditiva de 

alterações de pele na amostra estudada. Conclusão: Trata-se do primeiro estudo 



nacional que investiga as alterações de pele em pacientes hospitalizados em final de 

vida. Em coorte de 24 pacientes, constatou-se incidência de 16,7% de alterações, 

predominando as lesões por pressão. Verificou-se ainda que os pacientes com 

essas alterações de pele no final da vida tem mais chances de falecer quando 

comparados àqueles sem tais alterações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cuidados Paliativos, Ferimentos e lesões, Enfermagem, 

Úlcera por pressão, Pele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Franck EM. Skin changes in terminally ill patients near and at the end of life receiving 

palliative care: a prospective cohort study [dissertation]. São Paulo: Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

ABSTRACT 

 

Background: Patients with advanced life-threatening diseases of any etiology may 

experience complications over the course of the disease and is not always easy for 

the professional to rapidly differentiate if the patient is in the terminal phase of the 

disease or at the end of life, because the worsening of symptoms may be due to a 

reversible state. The skin is considered the largest organ of the body and, as other 

organs, may become dysfunctional at the end of life. In this context, skin dysfunction 

is associated with decreased cutaneous perfusion, which leads to local hypoxia, and 

for failing to maintain its normal function, inevitable changes may occur. Aim: To 

estimate and evaluate the incidence and predictors of skin changes in hospitalized 

patients in the terminal phase of the disease and at the end of life, who were 

receiving palliative care. Methods: This prospective cohort study was conducted in 

an inpatient palliative care unit. Twenty-four patients were followed until discharge, 

transfer, or death. Some instruments were used in the initial and follow-up 

assessments of patients, including the Edmonton Symptom Assessment System, 

Malnutrition Screening Tool, Palliative Performance Scale, Braden Scale, and 

Pressure Ulcer Scale for Healing. The Wilcoxon-Mann-Whitney U-test, chi-square 

test, Fisher’s test, Kaplan-Meier curve, Log-rank test, and Classification and 

Regression Tree analysis were performed for data analysis. Results: Most patients 

were women (13/ 24, 54.2%), the mean age was 67.6 years (SD=21.8), the majority 

of patients (23/ 24, 95.8%) had lost ≤50% of their functional capacity, and had some 

degree of malnutrition (15/ 24, 62.5%). The incidence of skin changes was 16.7%; 

cases of grayish skin (n=2), yellow-greenish skin (n=1), and pressure ulcers (n=9) 

were detected. The number of patients who died was significantly higher among 

those with skin changes than among those without such changes (p=0.035), and 

patients with skin changes were 17 times more likely to die than those without 

changes. Age ≤50 years was predictive of skin changes in the study population. 

Conclusion: This was the first Brazilian study to investigate skin changes in 

hospitalized patients near and at the end of life. In a cohort of 24 patients, the 



incidence of skin changes was 16.7%, with predominance of pressure ulcers. It was 

also found that patients with skin changes at the end of life were more likely to die 

when compared to those without such changes. 

 

KEYWORDS: Palliative Care, Wounds and injuries, Nursing, Pressure ulcer, Skin 
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1. INTRODUÇÃO  

Com o aumento da longevidade da população, houve o aumento da 

prevalência de doenças crônicas, progressivas e ameaçadoras à vida. Essas 

doenças tem caráter de evolução lenta e, ao longo de seu curso, debilitam a pessoa 

gradativamente devido às várias intercorrências até que, em algum momento, não 

existem mais propostas de terapias modificadoras ou a doença progride a despeito 

de tais medidas. Quando já não há mais qualquer proposta de modificação da 

doença, o paciente se encontra em fase de doença avançada. 

A atual formação dos profissionais de saúde, em geral, não os capacita para o 

reconhecimento das questões ligadas à terminalidade da vida, da forma apropriada 

de abordá-la e como promover a assistência adequada. Os profissionais que atuam 

em cuidados paliativos têm formação para identificar tais questões, comunicar-se 

efetivamente e planejar a assistência adequada a essa clientela. Definem-se 

Cuidados Paliativos (CP) como “a abordagem que promove a qualidade de vida de 

pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, 

através de prevenção e alívio de sofrimentos. Requer a identificação precoce, 

avaliação e tratamento impecável dos problemas”1. Um programa de CP vai, 

portanto, ao encontro da necessidade de atender pessoas frente ao diagnóstico de 

doença de qualquer etiologia, ameaçadora à vida, em qualquer fase de sua evolução 

visando ao planejamento do cuidado adequado a cada momento. 

A assistência oferecida e prestada aos pacientes em CP não é o que faz parte 

do senso comum: “o não fazer nada”, “já não há mais nada o que fazer”, “não vou 

fazer porque são Cuidados Paliativos”, entre outras. Cuidados Paliativos visam a 

oferecer uma assistência em direção à melhor qualidade de vida por meio do 

cuidado adequado, da atenção e do compromisso com a pessoa e não com a 

doença, de acordo com a fase de sua evolução. Essa assistência deve ser planejada 

pela equipe multiprofissional que acompanha o paciente por meio de um plano de 

cuidados. Para que o plano de cuidados seja definido, discutem-se as propostas e 

condutas aventadas de forma a sempre considerar o risco e benefício ao paciente. 
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Caso os resultados constituam maior risco comparativamente ao benefício, a 

proposta planejada não deve ser realizada.  

Na literatura existem critérios para nortear o reconhecimento da fase de 

terminalidade da doença, mas ainda sem a devida sistematização. 

De acordo com a minha prática profissional, como enfermeira 

estomaterapeuta do Núcleo Técnico Científico em Cuidados Paliativos do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (NTCCP-

HCFMUSP), tenho verificado a ocorrência de algumas alterações de pele que 

parecem anunciar a morte dos pacientes, uma vez que esses falecem pouco tempo 

após o seu surgimento.  

Por essa razão, a proposta desta pesquisa é elucidar as alterações de pele 

que podem contribuir para a identificação da terminalidade da doença e fase final de 

vida, norteando a tomada de decisão baseada em evidências. Por meio de planos 

de cuidados adequados, evitar-se-ão as indicações e execuções de medidas 

desnecessárias que, além de agregar sofrimento, não são econômicas em saúde, 

seja para o paciente e família seja para a equipe e instituição.  

As questões que se pretende responder com este estudo são: quais são as 

alterações de pele que acontecem na terminalidade da doença e fase final de vida? 

Quais os fatores a elas associados e qual o tempo de vida do paciente a partir do 

surgimento dessas alterações?  

 A hipótese da pesquisa é de que há algumas alterações de pele na 

terminalidade da doença e fase final de vida que são preditivas de morte. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 CUIDADOS PALIATIVOS 

Cuidados Paliativos constituem-se na atenção ativa e total aos pacientes e às 

suas famílias, providos por equipe multiprofissional, quando a enfermidade já não 

responde a tratamentos curativos e a expectativa de vida é relativamente curta2.  

O termo paliativo deriva do latim pallium, que significa “manto”. Essa 

etimologia aponta para a essência dos cuidados paliativos: aliviar os efeitos das 

doenças incuráveis ou prover manto para acobertar, proteger, dar suporte àqueles 

que não podem mais ser curados pela medicina curativa3.  

Historicamente, os CP iniciam-se ainda na antiguidade, com as primeiras 

definições do cuidar. Na Idade Média, surge como filosofia - a filosofia hospice. Na 

época das Cruzadas, havia locais dentro dos monastérios (os hospices) que 

abrigavam não só doentes, mas os famintos, mulheres em trabalho de parto, pobres, 

entre outros. A característica principal era acolher, proteger e aliviar o sofrimento4.  

Mais recentemente, em 1967, o modelo assistencial foi introduzido por Cicely 

Sauders, na fundação do Saint Christopher Hospice, na Inglaterra. Através desse 

modelo, Saunders resgatou a preocupação em lidar com o sofrimento humano e 

idealizou uma atenção que combinasse as habilidades de um hospital e a 

hospitalidade repousante e o calor de uma casa2. 

Os pacientes em CP requerem cuidados intensivos buscando evitar que os 

últimos dias se convertam em dias perdidos. Para tanto, são necessárias as 

habilidades de profissionais especializados e atentos aos detalhes e à sensibilidade 

que consomem muito tempo2.  

A assistência em CP está pautada em princípios e não em protocolos. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde1, os princípios dos CP são: 
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1) Promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis: 

• tratar os sintomas físicos, psicossociais e espirituais. 

 

2) Reafirmar a vida e considerar a morte como um processo natural: 

• ajudar o paciente a compreender sua doença, a discutir claramente o 

processo da sua finitude e a tomar decisões importantes para viver 

melhor o tempo que lhe resta. 

 

3) Não pretender antecipar ou postergar a morte: 

• diagnosticar e reconhecer a fase de evolução da doença. 

 

4) Integrar aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado. 

 

5) Oferecer um sistema de suporte para que o paciente possa viver tão 

ativamente quanto possível até o momento da sua morte: 

• abordar possíveis problemas de acesso aos serviços de saúde bem 

como demais recursos.  

 

6) Oferecer sistema de suporte para auxiliar familiares durante a doença e o luto: 

• oferecer abordagem multiprofissional. 

 

7) Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença: 

• controlar impecavelmente os sintomas e respeitar os desejos e as 

necessidades de convívio com a família e resolução de pendências. 

 

8) Iniciar o mais precocemente possível os CP, juntamente com outras medidas 

de prolongamento de vida como quimioterapia e radioterapia, e incluir todas 
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as investigações necessárias para melhor compreensão e manejo dos 

sintomas: 

• não privar a pessoa do uso de recursos diagnósticos e terapêuticos, 

mas sim utilizá-los de forma hierarquizada, considerando os benefícios 

e evitando os malefícios, 

• atentar para a evolução da doença, possibilitando a prevenção de 

sintomas e complicações, e 

• elaborar um plano de cuidado integral individualizado e adaptado a 

cada fase da evolução da doença. 

2.2 FASES DE EVOLUÇÃO DAS DOENÇAS 

Conforme a OMS1, os CP devem estar associados ao tratamento modificador 

da doença, com início o mais precocemente possível ao diagnóstico. 

 

Figura 1 – Cuidados Paliativos de acordo com a evolução da doença 

 
Fonte: Adaptado por Franck EM, 2016. World Health Organization. Cancer control: 
knowledge into action - WHO guide for effective programmes; module 5. Geneva: WHO 
Library, 20075.  

 

A Figura 1 mostra que a terapia com intenção de modificar a doença diminui 

(área em azul) à medida que a doença progride e, com isso, os CP aumentam 
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sua abrangência (área em lilás). Quando todos os recursos de modificação do 

curso da doença se esgotam, inicia-se a fase de terminalidade da doença (área 

em lilás “T”).  Quando o doente se aproxima do final da vida (área em lilás “F”), o 

cuidado necessita ser mais intenso, uma vez que sintomas que estavam 

controlados podem voltar a se exacerbar ou um novo sintoma pode surgir. 

2.2.1 Trajetória de evolução da doença 

Em 2003, alguns autores propuseram um modelo da trajetória de evolução 

das doenças6: 

 

a) Doenças de curto período de declínio evidente - típico da evolução do câncer. 

A maioria dos pacientes com câncer mantém a funcionalidade por um período 

substancial de tempo. Porém, quando a doença evolui, o declínio funcional ocorre 

muito rapidamente, principalmente nas últimas semanas e dias que antecedem a 

morte (Figura 2). 

Figura 2– Trajetória do câncer 

 
Fonte: Lynn J.,Adamson D. White paper. Living well at the end of 
Life. Adapting health care to serious chronic illness in old age. Santa 
Monica: Rand Health; 20036. 

 

 

b) Doenças que causam limitações em longo prazo, com exacerbações 

intermitentes e súbitas – típico da evolução de doenças que causam falência 
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orgânica. Pacientes com doenças de sistemas orgânicos, como as cardiopatias, as 

pneumopatias e as doenças renais, muitas vezes, vivem por um tempo 

relativamente longo e podem ter apenas pequenas limitações ao longo da vida. De 

tempos em tempos, acontece algum agravamento dos sintomas. Os pacientes 

sobrevivem a alguns desses episódios, mas, em algum deles, podem morrer de uma 

complicação ou exacerbação e a morte pode ser repentina (Figura 3). 

 

Figura 3 – Trajetória das doenças de sistemas orgânicos 

 

Fonte: Lynn J.,Adamson D. White paper. Living well at the end of 
Life. Adapting health care to serious chronic illness in old age. Santa 
Monica: Rand Health; 20036. 

 
 

c) Doenças com declínio funcional prolongado - típicos de demência, acidente 

vascular encefálico incapacitante e fragilidade. As pessoas que escapam do câncer 

e de doenças que causam falência de sistemas orgânicos podem estar propensas a 

morrer devido à falência neurológica ou à fragilidade generalizada em vários 

sistemas do corpo (Figura 4). 
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Figura 4 – Trajetória em doenças neurológicas e com 
declínios funcionais 

 

Fonte: Lynn J.,Adamson D. White paper. Living well at the end of 
Life. Adapting health care to serious chronic illness in old age. 
Santa Monica: Rand Health; 20036. 

 

 

É com base no conhecimento dessas trajetórias que a equipe multiprofissional 

de CP elabora o plano de cuidados, individualizado para cada doente e família. O 

plano de cuidados pode sofrer modificações sempre que necessárias, uma vez que, 

frente a uma intercorrência se realiza o tratamento para interrupção do processo de 

doença, porém quando o doente tem doença avançada nem sempre a resposta ao 

tratamento garantirá ausência de doença. Quando o tratamento adequado, do que 

pode ser potencialmente reversível, é realizado e mesmo assim não se observa uma 

resposta clínica satisfatória, o doente pode estar entrando na terminalidade da 

doença ou na fase final de vida. 

2.2.2 Doença Avançada 

 Segundo Leavell e Clark (1976) doença avançada é o momento em que 

ocorre a presença de sinais e sintomas e maior risco de complicações devido à 

evolução da doença, em relação ao tempo decorrido de acometimento. A doença 

encontra-se em seu momento máximo de patogênese7. 
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 Nesse momento de doença, o tratamento adequado instituído visa a 

interromper o processo mórbido e evitar complicações e sequelas, além de prover 

meios para a limitação da invalidez e para evitar a morte8. 

 O paciente pode ter o processo de doença avançada interrompido pelo 

tratamento instituído. Caso isso não ocorra, o processo patogênico continuará a 

progredir e, em algum momento, o paciente entrará na fase de terminalidade da 

doença e depois na fase final de vida. 

2.2.3 Terminalidade da doença 

A terminalidade da doença ocorre quando se esgotam as possibilidades de 

resgate das condições de saúde do paciente e a morte parece iminente, inevitável e 

previsível. Segundo Gutierrez9, há índices prognósticos na literatura que tentam 

definir, mais precisamente, o momento da evolução de uma doença com o objetivo 

de estabelecer diretrizes para o cuidado desses pacientes em busca da melhor 

qualidade de vida possível.  

A Figura 5 apresenta alguns critérios de agravos10, de acordo com a doença 

de base, para determinação da terminalidade da doença e da fase final de vida. A 

partir da identificação desses sinais e sintomas, excluem-se e tratam-se 

adequadamente as causas potencialmente reversíveis: caso o paciente responda 

satisfatoriamente, considera-se que ele se encontra em fase de terminalidade da 

doença e, em situação contrária, ele é considerado como estando em fase final de 

vida. 
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Figura 5 – Critérios de terminalidade de acordo com a doença 

 

Fonte: Arantes ACLQ. Indicações de Cuidados Paliativos. In: 
Manual de cuidados paliativos / Academia Nacional de 
Cuidados Paliativos. - Rio de Janeiro: Diagraphic, 200910. 

 

 A fase de terminalidade da doença é marcada pela progressão da doença 

avançada de forma a diminuir gradativamente a funcionalidade do doente, limitando 

suas atividades. Além disso, novos sintomas podem surgir ou piorar, como a 

anorexia e caquexia. Devido às trajetórias das doenças serem muito diversas, o 

reconhecimento da fase de terminalidade da doença é difícil, pois não há na 

literatura qualquer proposição de diagnóstico diferencial para distingui-la da fase 

final de vida.  
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2.2.4 Fase final de vida 

A fase final de vida é definida como a fase em que a pessoa vive com uma 

doença que tende a piorar e, finalmente, resultará em morte. Não se limita ao curto 

período de tempo em que a pessoa se encontra moribunda11.  

Segundo a revisão realizada por membros do painel The Liverpool Care 

Pathway for the Dying Patient 12, em 2013, identificou-se que há significativa falta de 

clareza sobre o significado da expressão “fim da vida”. Os autores verificaram que as 

descrições de “fim da vida” abrangem períodos de tempo que contemplam o último 

ano de vida de uma pessoa com doença crônica e progressiva, os últimos meses, as 

últimas semanas e as últimas horas ou dias de vida, ou seja, o processo de morrer 

(Figura 6). 

 

Figura 6 – Fases do processo de final de vida 

 
Fonte: Neuberger J. [Org.] Independent review of the Liverpool Care Pathway. More care, 
less pathway: a review of the Liverpool Care Pathway. The Liverpool Care Pathway: end of 
life care. 2013: cap.1. pag. 12- 412. 

  

 

Nem sempre é fácil diferenciar rapidamente em que momento da evolução 

natural da doença o paciente está, pois a piora do quadro geral pode ser devida a 

algo reversível, como, por exemplo, infecção, desidratação ou pela própria evolução 

da doença. Por isso, ao receber o paciente com piora do quadro clínico, são 

realizados exames para identificar a causa e propõe-se o tratamento com avaliação 

da resposta sistêmica. Para a elaboração do plano de cuidados, requerem-se 

avaliação e identificação cuidadosas da história da doença pregressa, sua fase de 

evolução e dos sinais e sintomas. 
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Tendo em vista a frequente dificuldade no diagnóstico diferencial entre a 

terminalidade da doença e a fase final de vida, o presente estudo inclui ambas as 

fases em todos os seus procedimentos. Assim também, os pacientes com doença 

avançada foram incluídos no estudo visto as possibilidades de agravamento do 

quadro clínico e de morte durante a internação. Não é incomum a internação de 

pacientes com avaliação de fase de doença avançada, que se prolonga e acaba 

culminando em óbito.  

2.3 ALTERAÇÕES DE PELE NO FINAL DA VIDA  

Na fase final de vida, pode ocorrer o comprometimento de qualquer um dos 

sistemas vitais, em vários níveis, como o renal, hepático, cardíaco, pulmonar ou 

nervoso. O resultado do comprometimento dos sistemas é devastador, resultando 

em lesão ou interferência no funcionamento de outro sistema orgânico que pode 

influenciar para uma rápida deterioração e, finalmente, a morte13. 

Tendo em vista que a pele é considerada o maior órgão do corpo humano, 

assim como ocorre com os demais órgãos, pode sofrer disfunção quando a pessoa 

está em fase final de vida devido à doença crônica avançada ou frente a agravos 

agudos que não respondem ao tratamento proposto ou, ainda, devido a alterações 

sistêmicas ocasionadas pelo tratamento13. 

O primeiro fórum sobre esse tema foi realizado por um painel internacional, 

constituído de 18 especialistas e coordenado pelo médico Gary Sibbald e pela 

enfermeira Diane L. Krasner, em abril de 2008, em Chicago, para discutir e elaborar 

um consenso sobre as modificações de pele no final da vida (Skin Changes At Life´s 

End - SCALE)13. No Brasil, a versão reduzida (short form) foi traduzida pela Profa 

Dra Vera Lúcia Conceição de Gouveia Santos, que também participou como revisora 

internacional, sendo publicada na Revista Estima14. O painel discutiu a natureza das 

modificações, incluindo os conceitos da Úlcera Terminal de Kennedy (Kennedy 

Terminal Ulcer) e da falência da pele (skin failure), dentre outras que surgem nessa 

fase de vida. O consenso final foi publicado em outubro de 200913.   

A disfunção da pele no final da vida pode ocorrer no tecido, na célula ou em 

nível molecular e está relacionada à diminuição da perfusão cutânea, levando a um 
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estado de hipóxia localizada. O resultado final é a redução da capacidade para 

utilizar os nutrientes vitais e outros fatores necessários para manter a função normal 

da pele. Quando essa disfunção ocorre, as manifestações são denominadas 

SCALE13. 

A disfunção da pele no final da vida não é um assunto novo na literatura. 

Desde o século XVIII, houve descrições de tais alterações, conforme apresentado 

por Langemo e Brown, na revisão sistemática realizada em 200615. Nessa revisão, 

menciona-se que, em 1877, o Dr Jean-Martin Charcot descreveu uma úlcera em 

forma de borboleta em região sacral que ocorria pouco tempo antes da morte dos 

pacientes que a apresentavam. Ele denominou essas úlceras de “Decubitus 

Ominosus”15. 

 Em 1989, a enfermeira Karen Lou Kennedy descreveu lesões por pressão - 

LP16,17 (até recentemente denominadas úlceras por pressão) que ocorriam entre 

duas a seis semanas anteriores à morte do paciente. Essas úlceras foram 

denominadas Kennedy Terminal Ulcer (Úlcera Terminal de Kennedy - UTK)18.  

Entre os anos de 1990 a 2000, alguns autores citaram a possível ocorrência 

da disfunção cutânea no final de vida (skin failure).15.  

Em 2011, o Consenso do National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) 

estabeleceu que as então chamadas úlceras por pressão são diferentes das 

SCALE19 e, em 2012,  White-Chu e Langemo20 explicaram tais diferenças. Em dois 

outros estudos sobre o tema19,21, os autores citam que, quando ocorre a falência da 

pele (skin failure), o tecido não pode se regenerar por si próprio e a LP passa a ser 

inevitável, independentemente do cuidado prestado (atenção, nutrição, quão rápida 

é identificada). Em outro estudo22, os autores corroboram a afirmação de que as LP 

podem não ser evitáveis, denominando-as “úlceras permissíveis”, que ocorrem em 

idosos e pacientes com doenças terminais, independentemente do cuidado ou da 

habilidade do cuidar. Nesses pacientes, a ocorrência de LP indica a progressão 

natural do estado da doença.  

Witkwoski e Parish (2000)22 destacam que a falência cutânea é desconhecida 

e subestimada e, devido a isso, os profissionais de saúde não sabem reconhecê-la. 

Ao contrário das demais disfunções orgânicas, não existem exames laboratoriais 

que possam ser realizados para identificá-la, bem como não existem medicamentos, 
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procedimentos ou substitutos adequados (biológico ou mecânico) para reestabelecer 

sua função.  

O Consenso sobre as SCALE inclui dez posicionamentos que seguem 

abaixo13,14:  

 

Posicionamento 1  

As mudanças fisiológicas que acontecem durante o processo de morte podem 

afetar a pele e os tecidos moles, manifestando-se como: 

• modificações observáveis (objetivas) na cor, turgor ou integridade da pele;  

• ou como sintomas subjetivos, como a dor localizada.  

Essas alterações podem não ser evitáveis, ocorrendo mesmo após aplicação de 

intervenções adequadas ou excedentes de padrões de cuidado. 

 

Posicionamento 2  

O plano de cuidados e as respectivas respostas do paciente devem ser claras 

e integralmente documentadas no prontuário.  

 

Posicionamento 3  

Demandas centradas no paciente devem ser avaliadas, incluindo dor e 

atividades de vida diária.  

 

Posicionamento 4  

Modificações da pele no final da vida refletem o comprometimento da pele:  

• redução de perfusão de tecidos moles, diminuição de tolerância a estímulos 

externos e deficiência na remoção de catabólitos.  
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Posicionamento 5  

Expectativas quanto aos objetivos e preocupações acerca do final de vida do 

paciente devem ser comunicadas aos membros da equipe profissional e à família do 

paciente. A discussão deve incluir o risco para o desenvolvimento das SCALE, além 

de outras modificações da pele, perda de integridade e LP.  

 

Posicionamento 6  

Os sinais e sintomas de risco associados às SCALE podem incluir:  

• fraqueza e limitação progressiva da mobilidade; 

• nutrição deficiente (perda de apetite, perda de peso, caquexia, debilidade, 

baixo nível sérico de albumina, baixo nível de hemoglobina e desidratação); 

• redução de perfusão tissular, deficiência de oxigenação da pele, redução de 

temperatura local da pele, descoramento e necrose da pele; 

• perda de integridade da pele devida a inúmeros fatores (como equipamentos 

ou dispositivos, incontinência, irritantes químicos, lesões por fricção, pressão, 

cisalhamento, atrito e infecções); e 

• função imunológica deficiente. 

 

Posicionamento 7  

A avaliação completa da pele deve ser realizada regularmente, 

documentando-se todas as áreas de risco, de acordo com o desejo e condições do 

paciente. É importante focalizar as áreas de proeminências ósseas e sob as 

cartilagens, como sacro, cóccix, tuberosidades isquiáticas, trocânteres, escápulas, 

região occipital, calcâneos, dedos, nariz e orelhas. Devem-se descrever as 

condições da pele e das lesões como observadas.  

 

Posicionamento 8  

Recomenda-se a consulta com profissional de saúde especialista, em 

presença de qualquer modificação da pele associada ao aumento de dor, sinais de 
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infecção, perda da integridade (quando o objetivo é a cicatrização) e sempre que os 

cuidadores / responsáveis pelo paciente manifestarem qualquer preocupação.  

 

Posicionamento 9  

Devem-se definir a(s) causa(s) provável(is) das modificações da pele e o 

plano de cuidados. Para estabelecer as estratégias adequadas de intervenção, 

devem-se considerar os 5 “P”: 

1. Prevenção; 

2. Prescrição (a cicatrização pode ocorrer mediante tratamento 

adequado); 

3. Preservação (manutenção sem deterioração); 

4. Paliação (prover conforto e cuidado); e 

5. Preferência (de acordo com os desejos do paciente). 

 

Posicionamento 10  

Pacientes, familiares e a(s) equipe(s) devem ser educados quanto às SCALE 

e ao plano de cuidados.  

 

Tendo em vista que se trata de um consenso13 bastante recente, à época de 

sua conclusão, os especialistas estabeleceram algumas recomendações para 

futuras pesquisas. Destacam-se aquelas em que os sintomas subjetivos devem ser 

reportados e as alterações objetivas devem ser descritas, permitindo a identificação 

e caracterização potencial de alterações da pele no fim da vida, o que justifica a 

realização do presente estudo. A acurácia do diagnóstico permitirá a determinação 

de tratamento apropriado e o estabelecimento de resultados realistas para as 

alterações de pele nessa etapa de vida.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar e analisar a incidência de alterações de pele e seus fatores preditivos em 

pacientes hospitalizados em cuidados paliativos, na terminalidade da doença e na 

fase final de vida.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 Caracterizar as alterações de pele que surgem em pacientes em cuidados 

paliativos, em terminalidade da doença e fase final de vida. 

3.2.2 Analisar as associações entre os tempos de ocorrência da alteração de pele e 

da morte do paciente.  

3.2.3 Analisar os fatores preditivos do surgimento das alterações de pele em 

pacientes em cuidados paliativos, em terminalidade da doença e fase final de vida. 
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4. MÉTODOS 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

Trata-se de um estudo observacional, analítico23, de coorte prospectiva. 

Segundo Fletcher, Fletcher e Fletcher (2014), a epidemiologia é o estudo da 

ocorrência de doença em populações contando-se os eventos de saúde nas 

pessoas em relação à população da qual fazem parte, e cujos resultados podem ser 

aplicados no cuidado de pacientes individuais. A epidemiologia clínica é a ciência 

que faz predições sobre pacientes individuais em grupos de pacientes semelhantes, 

por meio da contagem de eventos clínicos (desenlace ou morte, doença, 

desconforto, deficiência ou descontentamento), utilizando métodos científicos sólidos 

(como a observação clínica), que conduzem a conclusões válidas. Este tipo de 

abordagem é importante para a tomada de decisão no processo de cuidar24. 

O estudo de coorte é definido como um estudo de incidência, ou seja, casos 

novos de um fenômeno investigado que ocorrem em uma população livre do que se 

investiga, ou novos desfechos em pacientes com o fenômeno que está sendo 

avaliado e que não o apresentavam anteriormente. Nesses estudos, um grupo de 

pessoas, com algo em comum, são reunidas e acompanhadas por um período de 

tempo para que o investigador verifique o desenvolvimento do fenômeno ou 

desfecho. Nos estudos de coorte prospectiva, o seguimento do grupo de pessoas 

ocorre a partir do presente em direção ao futuro, de modo que todas as informações 

podem ser coletadas de forma padronizada24.  

4.2 LOCAL 

O estudo foi desenvolvido no NTCCP-HCFMUSP.  

O NTCCP-HCFMUSP foi criado em 2011 por iniciativa da Diretoria Executiva 

do Instituto Central do HCFMUSP e com apoio da Diretoria Clínica do HCFMUSP. A 

equipe é formada por seis médicos, duas enfermeiras, duas psicólogas, três 
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assistentes sociais e três secretários. O NTCCP-HCFMUSP possui uma rede de 

assistência aos pacientes composta por grupo interconsultor (que atende pacientes 

em todos os institutos do Sistema HCFMUSP – exceto o Instituto do Câncer do 

Estado de São Paulo - ICESP e o Instituto da Criança - ICr, por terem equipes 

próprias de CP), ambulatório (onde a marcação de consulta é realizada de acordo 

com a gravidade que o paciente apresenta ou a necessidade de manejo de algum 

sintoma), enfermaria (cujo objetivo de internação é realizar investigação e 

tratamento de sintomas agudos, sejam novos ou exacerbados) e hospice (cujo 

objetivo de internação é receber pacientes em fase final de vida que necessitam de 

controle de sintomas que são difíceis para a família realizar em domicílio). 

No grupo interconsultor e no ambulatório, os pacientes são avaliados 

inicialmente pelo médico e pela enfermeira, por meio de exame físico e de entrevista 

e os achados são registrados em impressos próprios da instituição. Utilizam-se duas 

escalas no processo de avaliação, a Palliative Performance Scale (PPS)25,26 e a 

Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)27,28. 

Segundo as estatísticas do NTCCP-HCMUSP, em 2014, foram atendidos 806 

pacientes novos, dos quais 35% faleceram na internação. Entre os diagnósticos, o 

maior percentual foi para o câncer (38%), seguido de sequelas neurológicas (18%), 

cardiopatias (10%), demências avançadas (9%), fragilidade (7%), falência múltipla 

de órgãos (5%), insuficiência renal (4%), insuficiência hepática, pneumopatias e 

outros diagnósticos (3% cada). Desta forma, as doenças não oncológicas 

representam a maioria dos diagnósticos (62%) dos pacientes atendidos. 

As enfermeiras do grupo interconsultor e ambulatório são especialistas em 

CP, sendo que a pesquisadora é também estomaterapeuta. A enfermaria e hospice 

contam com equipe multiprofissional própria. 

4.3 POPULAÇÃO/AMOSTRA 

A população do estudo foi constituída pelos pacientes em acompanhamento 

pelo NTCCP-HCFMUSP e a amostra foi composta pelos pacientes em regime de 

internação hospitalar na Enfermaria de Cuidados Paliativos (ENCP) que atenderam 

os seguintes critérios: 
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• de inclusão -  ter idade igual ou superior a 18 anos, aceitar participar do 

estudo e ter doença avançada, em fase de terminalidade da doença ou fase 

final da vida.  

• de exclusão -  pacientes que apresentaram, pelo menos, uma das seguintes 

alterações de pele: alteração da cor da pele (transparente, acinzentada ou 

amarelo-esverdeada), lesão por pressão, úlcera Terminal de Kennedy, 

necrose após procedimento e/ou lesão por fricção, no momento da triagem; 

recusa em participar do estudo, além daqueles que tiveram internação inferior 

a 24 horas e aqueles com comprometimento cognitivo, sem 

acompanhamento.  

 

Por falta de estudos que explorem a incidência de alterações de pele 

indicativas de final de vida, realizou-se o cálculo amostral a partir das informações 

contidas no estudo de Kennedy18. Esse estudo apresenta a prevalência de pacientes 

(30) que faleceram algum tempo após o surgimento de uma LP. Os dados foram 

obtidos por meio da análise de prontuários de 469 pacientes falecidos, em um 

período de cinco anos. Baseando-se nesses dados, para o presente estudo, 

calculou-se amostra de 93 sujeitos, com confiança de 95% e margem de erro de 5%.  

Devido ao fato de a maioria dos pacientes atendidos pela equipe do NTCCP-

HCFMUSP na ENCP já se encontrar em estágio de doença avançada na primeira 

avaliação e, muitas vezes, já em terminalidade da doença ou fase final de vida, a 

amostra não atingiu a quantidade de sujeitos estabelecida pelo cálculo amostral, 

totalizando 24 pacientes. Na Figura 1, apresenta-se o fluxograma de seleção e 

obtenção da amostra, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão.  
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Figura 7 – Fluxograma da amostra obtida considerando-se os critérios de 
exclusão e inclusão. São Paulo, 2015-2016. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cento e onze pacientes foram internados durante o período de coleta de 

dados, 87 (78,3%) dos quais foram excluídos do estudo, conforme motivos 

apresentados na Figura 7. Dos 87 pacientes excluídos do estudo, 46 (52,8%) eram 

do sexo masculino e 41 (47,1%) do sexo feminino; 53 (60,9%) faleceram na 

internação (com tempo médio de sobrevida de 9,3 dias) e 34 (39,1%) tiveram alta 

hospitalar. Dentre os pacientes excluídos, 71 (64%) apresentaram alteração de pele 

na admissão na ENCP. 

Internação ENCP 
N = 111 

EXCLUÍDOS 
n = 87* 

* Cinco pacientes apresentaram dois motivos de exclusão. 

Motivos das exclusões 

a. Lesão por pressão n= 21 
b. Úlcera terminal de Kennedy n= 1 

c. Lesão por fricção por adesivo n = 2 

d. Alterações na coloração da pele n = 47 
transparente  (15) 
amarelo-esverdeada (19) 
acinzentada (13) 

e. Recusa em participar da coleta ou sem 
acompanhante/ responsável n = 10 
f. Alta hospitalar em até 24h n = 6 

INCLUÍDOS 
n = 24   
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4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

No Quadro 1 estão relacionadas as variáveis do estudo. 

 

Quadro 1 – Variáveis do estudo. São Paulo, 2015 – 2016 

VARIÁVEL DEPENDENTE 

Alteração de pele 
variável 

categórica 
sim / não 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

DEMOGRÁFICAS 

Sexo variável categórica masculino, feminino  

Idade 

variável numérica 

contínua e 

categórica 

anos; faixa etária ≤50 anos e >50 

anos 

Raça variável categórica 
branca, morena, parda, amarela, 

negra ou indígena 

Atividade laboral variável categórica 

atividade de acordo com a 

Classificação Brasileira de 

Ocupação  

CLÍNICAS 

Diagnóstico variável categórica 

doença oncológica, doença 

cardiopulmonar, , doença 

neurológica, doença hepática, outras 

Comorbidades variável categórica diagnósticos clínicos  

Fase de evolução da doença variável categórica 
doença avançada, terminalidade da 

doença ou fase final de vida 

Tratamentos realizados variável categórica 

cirúrgico, quimioterápico,  

medicamentoso,  sem tratamento 

prévio, outros 

Sintomas 

(Edmonton Symptom  

Assessment System - ESAS) 

variável numérica 

contínua e 

categórica 

escores 0 a 10: quanto mais próximo 

a zero, menor a intensidade do 

sintoma; e quanto mais próximo a 

dez, maior é a intensidade do 

sintoma. 

Medicamentos em uso variável categórica 
classe farmacológica dos 

medicamentos administrados 
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Funcionalidade (Palliative 

Performande Scale - PPS) 
variável numérica 

percentuais 100 a 0: 100 a 80% -

funcionalidade preservada; 70% a 

60% - funcionalidade reduzida; 

valores ≤ 50% - funcionalidade 

comprometida; zero – morte.  

Avaliação de risco para 

Lesão por pressão (Braden) 

variável numérica 

e categórica 

escores 6 a 23: escores ≤ 9 - risco 

muito alto; escores 10 a 12 - alto 

risco; escores 13 a 14 - risco 

moderado; escores 15 a 18 - em 

risco; e escores ≥ 19 – sem risco. 

Avaliação Nutricional 

(Malnutrition Screeening Tool 

– MST) 

variável numérica 

e categórica 

escores < 2 (sem risco) e escores ≥ 

2 (com risco) 

Exames laboratoriais* variável numérica 

Albumina: ≥ 3,5 g/dL, 3,0 – 3,5 g/dL, 

2,4 – 2,9 g/dL ou < 2,4 g/dL; 

Hemoglobina: < 12 g/dL, 12 a 16 

g/dL ou > 16 g/dL; Hematócrito: < 

40,0%, 40,0 a 52,0% ou > 52,0%; 

Contagem total de linfócitos: > 1.500 

células/mm3, 1.201 a 1.500 células/ 

mm3, 800 a 1.200 células/mm3 ou < 

800 células/mm3  

Tempo de internação variável numérica dias de internação 

* Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (valores de referência de normalidade)29 e Laboratório 
Bioanálise Diagnóstico. Laboratório de Bioanálise: manual de exames[internet]. [s.d. 
acessado 2016 ago.27 2016]. Disponível em: 
http://www.laboratoriobioanalise.com.br/php/manual/manual.pdf (demais valores)30 

4.5 INSTRUMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 Para a coleta de dados, foram empregados dois instrumentos, o primeiro 

contendo a caracterização demográfica e clínica da amostra, na primeira avaliação 

(APÊNDICE A); e o segundo, utilizado no seguimento dos pacientes (APÊNDICE B), 

contendo os dados clínicos e as alterações de pele identificadas.   
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4.5.1 Instrumento para a coleta de dados – 1ª avaliação (APÊNDICE A)  

Caracterização demográfica e clínica da amostra: esse instrumento contém 
sete partes, descritas a seguir:  

I. Dados sociodemográficos: sexo, idade, raça e atividade laboral. 

Neste estudo, as ocupações foram categorizadas de acordo com a 

proposta de Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério 

do Trabalho31. 

 

II. Dados sobre a doença: doença, fase de evolução, comorbidades, 

tratamentos já realizados e medicamentos em uso. 

 

III. Data da internação na ENCP. 

 

IV. Resultados de exames laboratoriais (hemoglobina, hematócrito, 

albumina e contagem total de linfócitos). Neste estudo, adotou-se os 

seguintes valores de referência para analisar os resultados dos 

exames laboratoriais: 

a) Hemoglobina30,31: < 12 g/dL (anemia), 12,0 a 16,0 g/dL (normal) e > 

16 g/dL (hemoconcentração, por alteração clínica). 

 

b) Hematócrito30,31: < 40,0% (anemia), 35,0 a 47% (normal) e > 52,0% 

(hemoconcentrações, por alteração clínica); 

  

c) Albumina32: > 3,5 g/dL (normal), de 3,0 – 3,5 g/dL (depleção leve), 

de 2,4 – 2,9 g/dL (depleção moderada) e < 2,4 g/dL (depleção grave). 

  

d) Contagem total de linfócitos (CTL)32: o cálculo é realizado através da 

fórmula:  

CTL = % linfócitos X número de leucócitos 

100 
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A interpretação do resultado é baseada em: > 1.500 células/ mm3 

(adequado), de 1.201 a 1.500 células/ mm3 (desnutrição leve), de 800 a 

1.200 células/ mm3 (desnutrição moderada) e < 800 células/ mm3 

(desnutrição grave). 

  

V. Sintomas apresentados na primeira avaliação: para tanto, utilizou-se a 

Escala ESAS (ANEXO 1). Essa escala, do tipo visual analógica, foi 

desenvolvida por Bruera et al27, na cidade canadense Edmonton. É 

utilizada para avaliar sintomas de dor, náusea/vômito, dispneia, fadiga, 

apetite, sono, depressão, ansiedade, sonolência e bem estar. Nesse 

instrumento, os sintomas são avaliados através da atribuição de uma 

nota, pelo paciente ou acompanhante. Essa nota varia de zero (sem 

sintoma) a dez (pior sintoma) e a classificação é assim estabelecida: 

quanto mais próxima a zero, menor a intensidade do sintoma e quanto 

mais próxima a dez, maior é a intensidade. Além desses sintomas, 

pergunta-se se “algo mais o incomoda?”, buscando-se outros sintomas 

(como prurido e xerostomia, por exemplo) ou aspectos de ordem 

social, psicológica ou espiritual. Em 2013, foi traduzida e adaptada 

culturalmente para o Brasil por Monteiro, Almeida e Kruse28. 

 

VI. Estado nutricional, aplicando-se o Malnutrition Screening Tool – MST 

(ANEXO 2). Trata-se de uma ferramenta de triagem nutricional simples, 

desenvolvida por Fergunson et al33, e é utilizada para identificar o risco 

de desnutrição em pacientes adultos e com quadro clínico agudizado.  

Avalia três categorias: perda de peso recente, quantidade de peso 

perdido e diminuição do apetite.  A avaliação é realizada através da 

resposta a duas perguntas: (1) “recentemente você perdeu peso contra 

sua vontade?”, não havendo pontuação em caso de resposta negativa 

e atribuindo-se dois pontos em caso de não tem certeza, de um a 

quatro pontos em caso positivo e de acordo com a faixa de peso 

perdida e, caso a resposta seja não sabe quantos quilos perdeu, 

atribuem-se dois pontos; (2) “você está se alimentando menos ou seu 
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apetite está diminuído?”, para resposta negativa não se atribui ponto e, 

se resposta positiva, atribui-se um ponto. O resultado da avaliação de 

risco é obtido da seguinte forma: escores < 2 indicam sem risco e 

escores ≥ 2 indicam com risco34. 

 

VII. Funcionalidade, avaliada por meio da PPS (ANEXO 3). Esse 

instrumento foi desenvolvido em 1996, por Anderson et al25, em 

Victoria, British Columbia, Canadá. Foi traduzida para o português do 

Brasil, em 2009, por Maciel e Carvalho26 e aprovada para uso pelos 

autores. É utilizada para avaliar a funcionalidade do paciente em CP na 

realização das seguintes atividades: deambular, realizar atividades de 

trabalho e lazer, autocuidado, alimentação e nível de consciência. O 

instrumento associa a descrição de dependência (independência ou 

grau de dependência) para realizar as atividades juntamente com o 

percentual, que varia de 100 a 0. A funcionalidade está totalmente 

preservada para percentuais entre 100 e 80% (o paciente é capaz de 

exercer suas atividades laborais e de lazer normalmente, não há 

evidência de doença e realiza o autocuidado sem auxílio); a 

funcionalidade está reduzida para escores 70% (paciente incapaz para 

trabalho, há evidência de doença significativa e realiza o autocuidado 

sem auxílio) e 60% (paciente incapaz para lazer/atividades domésticas, 

há evidência de doença significativa e realiza o autocuidado com 

auxílio ocasional); a funcionalidade está comprometida para escores ≤ 

50% em que, de modo geral, o paciente é  incapaz para qualquer 

atividade, há doença extensa e precisa de assistência para o 

autocuidado. A partir desses valores e à medida que diminuem, maior 

intensidade de assistência para o autocuidado é requerida: 50% requer 

assistência considerável para o autocuidado; 40% requer assistência 

quase completa para o autocuidado e ≤ 30% requer assistência 

completa para o autocuidado.  O escore zero significa a morte do 

paciente25. 
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VIII. Risco para desenvolvimento de LP, usando-se a Escala de Braden 

(ANEXO 4). Desenvolvida em 1987, por Barbara Braden e Nancy 

Bergstrom35, foi adaptada e validada para o Brasil por Paranhos e 

Santos, em 199936. Visa a auxiliar os profissionais de saúde a 

identificarem pacientes em risco de desenvolvimento de LP. É 

composta de seis subescalas: percepção sensorial, umidade, atividade 

física, mobilidade, nutrição e fricção e cisalhamento. Para cada 

categoria é atribuída uma pontuação de 1 a 4 (exceto fricção e 

cisalhamento, que varia de 1 a 3). As pontuações das subescalas são 

somadas, obtendo-se as seguintes categorias de risco: em risco 

(escores de 15 a 18), risco moderado (escores de 13 a 14), alto risco 

(escores de 10 a 12) e em risco muito alto (escores ≤ 9)37,38. Quanto 

menor o valor do escore obtido com a avaliação do paciente, maior 

será o risco de desenvolvimento de LP. 

4.5.2 Instrumento para coleta de dados – Seguimento (APÊNDICE B) 

Esse instrumento contém duas partes, descritas a seguir: 

 

Parte 1 – dados clínicos: 

I. Data da avaliação. 

II. Risco para desenvolvimento de LP, usando-se a Escala de Braden 

(ANEXO 4).  

 

Parte 2 - Alterações de pele:  

I. Alterações de pele: 

i. coloração: observou-se se o paciente apresentou uma das três 

variações de coloração de pele – transparente, acinzentada ou 

amarelo-esverdeada. 
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ii. LP: até recentemente, as LP eram denominadas úlceras por 

pressão, mas, em abril de 2016 a NPUAP publicou um novo 

consenso16 trazendo a nova terminologia – lesão por pressão – 

o que se justificou, principalmente, porque nem toda LP é 

caracterizada por perda de integridade da pele. Conceitualmente, 

de acordo com o consenso da NPUAP (2016), que foi traduzido 

e adaptado culturalmente para o português do Brasil por Caliri et 

al17, a LP:  

É um dano localizado na pele e/ou tecidos moles 

subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea 

ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro 

artefato. A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou 

como úlcera aberta e pode ser dolorosa. A lesão ocorre 

como resultado da pressão intensa e/ou prolongada em 

combinação com o cisalhamento. A tolerância do tecido 

mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser 

afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, 

comorbidades e pela sua condição16,17. 

    

As LP são classificadas em estágios16,17,39. Desta forma temos: LP 

estágio 1: pele íntegra com eritema que não embranquece; LP 

estágio 2: perda da pele em sua espessura parcial com 

exposição da derme; LP estágio 3: perda da pele em sua 

espessura total; LP estágio 4: perda da pele em sua espessura 

total e perda tissular; LP não classificável: perda da pele em sua 

espessura total e perda tissular não visível e LP tissular 

profunda: descoloração vermelho escura, marrom ou púrpura, 

persistente e que não embranquece (ANEXO 5). Além dos 

estágios acima descritos, foram acrescentadas mais outras duas 

classificações adicionais, LP relacionada a dispositivo médico e 

LP em membranas mucosas (ANEXO 6). 

O novo consenso16 traduzido e adaptado culturalmente para o 

Brasil17 foi publicado nos sites da Associação Brasileira de 

Estomaterapia: estomias, feridas e incontinência (SOBEST) e da 



Métodos 48 

Ednalda Maria Franck 

Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia 

(SOBENDE).  

 

É importante ressaltar que à época da coleta de dados, a 

classificação das LP foram baseadas no consenso da NPUAP 

de 201440. Porém, neste estudo, adotou-se a classificação mais 

recente16,17, uma vez que as LP identificadas foram de estágios 

(I ou 1 e II ou 2) que não sofreram alterações em suas definições 

(houve apenas a inclusão de caracterizações para diferenciá-las 

da LP Tissular Profunda) sem, portanto, influenciar na 

classificação final das LP aqui encontradas. 

 

iii. úlcera terminal de Kennedy – UTK. 

 

iv. necrose após procedimento médico (exemplo: após punção 

venosa, retirada de dispositivo, entre outras). 

  

v. lesão por fricção (LF). As LF foram classificadas segundo o 

Sistema de Classificação – STAR – Lesão por Fricção41 

(ANEXO 7). Esse instrumento foi elaborado pelo Skin Tear Audit 

Research, em 2007, com base na publicação prévia de Payne & 

Martin42 que elucidaram a epidemiologia e tratamento das LF. 

Carville et al41 propuseram uma definição e nova classificação 

para as LF, de acordo com o tipo e coloração de pele do retalho, 

descritas em cinco categorias: categoria 1a [todo o retalho pode 

ser realinhado e não é pálido, opaco ou escurecido], categoria 

1b [todo o retalho pode ser realinhado e está pálido, opaco ou 

escurecido], categoria 2a [o retalho parcial pode ser realinhado 

e não é pálido, opaco ou escurecido], categoria 2b [o retalho 

parcial não pode ser realinhado e está pálido, opaco ou 

escurecido] e categoria 3 [o retalho está completamente 

ausente]. O Sistema de Classificação – STAR – Lesão por 
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Fricção foi adaptado e validado para o Brasil por Strazzieri-

Pulido, Santos e Carville43. 

 

II. Características da alteração de pele (localização e medida). 

 

III. Avaliação do processo de cicatrização, usando-se o instrumento 

Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH)44. O PUSH foi desenvolvido e 

validado pelo PUSH Task Force do NPUAP. No Brasil, a adaptação 

cultural e validação foi realizada por Santos et al, em 200544. Em 2009, 

Santos e Carvalho, reapresentaram a versão do PUSH para avaliação 

de LP e úlceras crônicas de perna45. O PUSH é utilizado para avaliar o 

processo de cicatrização da ferida e o resultado da intervenção, 

considerando três parâmetros:  

� área da ferida: relacionada ao maior comprimento [o sentido céfalo-

podálico] versus a maior largura [em linha horizontal da direita para 

a esquerda], em centímetros quadrados. Para calcular a área da 

ferida, multiplica-se os dois valores, e o resultado irá variar de 0 a > 

24cm2 e os escores de 0 a 10, conforme a área obtida. 

� quantidade de exsudato presente na ferida: é avaliado após a 

remoção da cobertura e antes da aplicação de qualquer produto, 

até mesmo de irrigação com soro fisiológico a 0,9%, para 

higienização. É caracterizado conforme a quantidade – ausente 

(escore 0), pequena (escore 1), moderada (escore 2) e grande 

(escore 3). 

� aparência do leito da ferida: definida pela avaliação do tipo de 

tecido prevalente nessa região. Os tipos de tecidos são 

classificados como ferida fechada (escore 0), tecido epitelial (escore 

1), tecido de granulação (escore 2), esfacelo (escore 3) e tecido 

necrótico (escore 4). 

Ao final da avaliação de cada um desses parâmetros, somam-se os 

escores e o resultado varia de 0 a 17, sendo que os escores maiores 

indicam piores condições da ferida; escore zero indica ferida 

cicatrizada. 
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4.6 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA PESQUISA 

 O projeto de pesquisa foi inscrito na Plataforma Brasil e enviado para 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (CAAE: 45983815.7.0000.5392 – ANEXO 8) e do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

instituição coparticipante (CAAE: 45983815.7.3001.0068 - ANEXO 9) e aprovado 

para execução. Por tratar-se de pesquisa envolvendo seres humanos, os dados 

foram tratados com sigilo e confidencialidade, respeito à dignidade dos pacientes e 

com os princípios de autonomia, não maleficência, justiça e equidade, conforme a 

Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde.  

A coleta de dados foi realizada somente após a aprovação do projeto e o 

aceite do paciente e/ou familiar em participar da pesquisa, sempre depois de 

orientado sobre os objetivos e procedimentos do estudo e da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE C).  

4.7 ESTUDO PILOTO  

 Para a adequação do instrumento e sistematização da coleta de dados, a 

pesquisadora realizou um estudo piloto, no final do mês de Julho de 2015, durante 

três dias, que acarretou a necessidade das alterações, apresentadas a seguir: 

 

a) Instrumento para a coleta de dados – 1ª avaliação (APÊNDICE A), 

Caracterização demográfica e clínica da amostra: não foi possível coletar a 

informação sobre funcionalidade prévia à internação na ENCP com o uso da PPS, 

uma vez que essa informação não era avaliada pela equipe. Sendo assim, 

trabalhou-se apenas com a informação da primeira avaliação realizada à admissão 

na ENCP. 

 

b) Instrumento para coleta de dados – Seguimento (APÊNDICE B), Parte 1 – 

dados clínicos: não foi possível coletar a informação sobre a nota que o paciente 

atribuía aos sintomas apresentados, com uso da ESAS. A equipe realizava a 
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avaliação dos sintomas ao longo da internação, porém o registro era baseado na 

presença ou ausência do sintoma e não na atribuição de uma nota. Dessa maneira, 

utilizou-se apenas a informação da primeira avaliação. 

4.8 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS  

Os dados para o estudo piloto e para o estudo foram coletados somente após 

a aprovação pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Para a coleta, realizada no período de agosto de 2015 a 

fevereiro de 2016, a pesquisadora contou com o auxílio de uma enfermeira que 

também atua na ENCP. Ambas são especialistas em CP e apresentam larga 

experiência no atendimento a essa população. Apesar disso, para homogeneização 

da coleta de dados, a enfermeira colaboradora foi esclarecida quanto aos objetivos, 

procedimentos e instrumentos de coleta de dados e mais detalhadamente como 

proceder ao exame físico buscando identificar as alterações de pele estabelecidas 

para o presente estudo. Para a alteração da cor da pele (transparente, acinzentada 

ou amarelo-esverdeada), a pesquisadora orientou à observação da coloração 

alterada ao avaliar os pacientes que as apresentavam, comparando-os com aqueles 

em que essa alteração estava ausente. Quanto à necrose após procedimento, a 

enfermeira colaboradora foi orientada a avaliar a ocorrência de necrose em local de 

procedimento prévio como, por exemplo, após a punção para obtenção de acesso 

venoso periférico ou coleta de exames laboratoriais. Para as demais lesões (LP, 

UTK e LF) ela foi orientada a avaliar e a anotar as características (segundo 

APÊNDICE B), tendo em vista seu conhecimento a respeito dessas lesões, comuns 

na prática clínica em CP.    

 Para a captação da amostra, utilizou-se o censo dos pacientes em 

acompanhamento, sejam para primeiro atendimento ou daqueles em 

acompanhamento (internados em unidades não específicas de CP), recebido pela 

equipe do grupo interconsultor diariamente. Quanto à internação na ENCP, por se 

tratar de unidade especializada e fechada, só é realizada após autorização da 
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equipe de CP (grupo interconsultor e ambulatório) e, dessa forma, tem-se 

necessariamente a informação diária das internações, falecimentos e altas.  

Para a seleção da amostra, realizou-se uma triagem que visou a identificar 

pacientes que apresentavam algum dos critérios de exclusão. Foi realizada pela 

pesquisadora ou pela enfermeira colaboradora, por meio de quatro estratégias: (a) 

leitura do pedido de avaliação que o grupo interconsultor recebe, o qual contém um 

breve resumo da história atual de adoecimento e onde pode haver a citação de 

alguma ferida; (b) passagem de caso do paciente recém-internado entre a 

enfermeira do grupo interconsultor ou do ambulatório e a enfermeira da enfermaria; 

(c) pergunta direta ao paciente e/ou familiar durante a avaliação sobre a existência 

de alguma ferida em algum lugar do corpo (desde que não houvesse o pedido de 

interconsulta); (d) exame físico usual, em casos de resposta duvidosa do paciente 

e/ou familiar (não sabia ou não lembrava) sobre a existência de ferida em seu corpo. 

Os pacientes que não apresentaram alterações de pele nesse momento, na triagem 

na ENCP, foram convidados a participar da pesquisa.  

 Após a realização da triagem e o aceite em participar do estudo 

(preenchimento e assinatura do TCLE), realizou-se a primeira avaliação do paciente 

na ENCP, por meio da consulta em prontuário (para obtenção das variáveis 

demográficas e clínicas), entrevista (para realizar a avaliação nutricional, aplicando-

se a ferramenta MST ao paciente ou familiar) e exame físico (exame realizado 

diariamente em busca da identificação de alteração de pele; e, em caso de lesão, a 

mensuração da mesma), aplicando-se o instrumento para a coleta de dados – 1ª 

avaliação (APÊNDICE A). A partir desse momento, todos os pacientes incluídos na 

amostra foram reavaliados diariamente durante o período de internação, aplicando-

se o instrumento para coleta de dados – seguimento (APÊNDICE B), até os 

seguintes desfechos: óbito, alta ou transferência hospitalar.  

 O exame físico foi realizado no período da tarde, de acordo com as atividades 

de cuidados e às características e demandas do paciente. A pesquisadora 

acompanhava as colaboradoras da ENCP nos horários das trocas de fralda ou de 

banho do período da tarde para proceder ao exame físico.  

 Os valores dos exames laboratoriais de cada paciente foram obtidos através 

da consulta ao sistema do laboratório da instituição. Foi coletado o último resultado 
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encontrado, que se referiam a um período máximo de 12 dias anteriores à 

internação, visto que os exames laboratoriais não são rotineiramente coletados para 

todos os pacientes na ENCP. 

Durante o seguimento na ENCP, os pacientes que apresentaram alguma 

alteração de pele foram incluídos na análise da incidência e continuaram sendo 

reavaliados até o desfecho da internação. 

4.9 ANÁLISE DOS DADOS  

Os dados obtidos foram inseridos em planilha do Microsoft Office Excel 

(Microsoft®) para compor o banco de dados da pesquisa. O software utilizado para a 

análise dos dados foi o SPSS Statistics Base 22.0 (IBM® - International Business 

Machines).  

As variáveis categóricas foram apresentadas em tabelas contendo 

frequências absolutas (n) e relativas (%). As associações estatísticas entre a variável 

dependente (presença de alteração de pele) e as variáveis independentes 

(demográficas e clínicas) foram analisadas por meio do teste qui-quadrado e teste 

de Fisher. 

As variáveis numéricas foram analisadas empregando-se o teste U de 

Wilcoxon-Mann-Whitney, não paramétrico, uma vez que a amostra é pequena e não 

foi possível verificar se a variável seguia ou não distribuição normal. O teste U de 

Wilcoxon-Mann-Whitney compara as tendências centrais da amostra46.  

A análise de sobrevida foi realizada comparando-se o tempo de sobrevida 

(em dias), individualmente, dos pacientes que apresentaram ou não alteração de 

pele, a partir da data de internação até a data do desfecho (óbito, alta ou 

transferência hospitalar). Houve dado censurado dos pacientes que tiveram alta 

hospitalar, desta forma não foi possível conhecer sua sobrevida47. A curva de 

sobrevida é a representação gráfica da função de sobrevida S(t), no eixo vertical, 

versus os tempos de sobrevida (t), no eixo horizontal. A função de sobrevida 

representa a probabilidade de uma pessoa viver mais do que um tempo específico47.  
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Uma das formas de fazer essa representação é através do gráfico das curvas 

de Kaplan-Meier, que divide o tempo de seguimento em intervalos, cujos limites 

correspondem ao próprio tempo de seguimento em que ocorreu o evento 

investigado e, dessa forma os resultados são mais precisos. Para cada intervalo 

calculado dos dados de sobrevida cumulativa é gerada uma curva que se apresenta 

como uma escada e cada degrau representa um novo evento. É possível estimar o 

percentual do evento final, a qualquer momento, desde que se trace uma linha 

vertical ao nível temporal que se pretende investigar48.  

 Para analisar a significância estatística da análise de sobrevida (curva de 

Kaplan-Meier) procedeu-se à análise do valor de p com o teste Log-rank, 

comparando-se o número de eventos observados e de eventos esperados. Além 

disso, foi realizado o teste qui-quadrado para testar a significância da expressão 

matemática utilizada para analisar o número de eventos observados e esperados49. 

A regressão logística, com o método forward stepwise, foi realizada com as 

variáveis numéricas e categóricas e cujo modelo incluiu aquelas com p<0,2 (20%), e 

permitiu a construção de uma árvore de decisão com o algoritmo Classification and 

Regression Tree (CART). 

O CART é um algoritmo não paramétrico, não presume estrutura de modelo 

fixa e tem grande capacidade de pesquisar a relação entre os dados por métodos de 

classificação e regressão baseados em partições binárias recursivas da amostra até 

que não seja possível fazer mais nenhuma partição50. A árvore de decisão é uma 

estrutura hierárquica, com início no nó raiz, passando pelos nós internos e 

terminando em nós respostas (folhas). Os nós são ligados pelos ramos. Os nós 

iniciais são chamados nós pais e os nós sucessores são os nós filhos. Cada nó 

interno é um nó de decisão e carrega um atributo (a variável a se investigar), sendo 

assim rotulado; cada nó interno representa um teste sobre o atributo. Os ramos 

representam os possíveis resultados do nó e cada folha é rotulada com uma 

classe51. 

Os valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 
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5. RESULTADOS 

Os resultados são apresentados em três tópicos: Caracterização 

sociodemográfica e clínica da amostra; Incidência e fatores de risco para alterações 

de pele na terminalidade da doença e final de vida e Alterações de pele e ocorrência 

de óbito. 

5.1 CARACTERIZACÃO SOCIODEMOGRÁFICA E CLÍNICA DA AMOSTRA 

As características sociodemográficas dos 24 pacientes incluídos no estudo ao 

final do seguimento durante a internação na ENCP são apresentadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Variáveis demográficas dos pacientes com e sem alteração 
de pele. São Paulo, 2015-2016. 

(continua) 

 Alteração de pele  

Variáveis demográficas Sim 
n (%) 

Não 
n (%) 

Total                                                    
n (%) 

Idade    

21 a 45  3 (12,5%) 1 (4,2%) 4 (16,7%) 

46 a 70 1 (4,2%) 6 (25%) 7 (29,2%) 

71 a 99  0 13 (54,1%)  13 (54,1%) 

   24 (100%) 

Sexo    

Masculino 2 (8,3%) 9 (37,5%) 11 (45,8%)  

Feminino 2 (8,3%) 11 (45,9%) 13 (54,2%) 

   24 (100%) 

Raça    

Branca 2 (8,3%) 16 (66,7%)  18 (75%)  

Parda 0 3 (12,5%) 3 (12,5%) 

Negra 2 (8,3%) 1 (4,2%) 3 (12,5%) 

   24 (100%) 
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(continuação) 

 Alteração de pele  

Variáveis demográficas Sim 
n (%) 

Não 
n (%) 

Total                                                    
n (%) 

Atividade laboral     

comerciante varejista ou 

mecânico 

0 6 (25%) 6 (25%) 

outras 1 (4,2%) 5 (20,8%) 6 (25%) 

dona de casa / do lar*  0 5 (20,8%) 5 (20,8%) 

empregado doméstico nos 

serviços gerais ou pedreiro 

1 (4,2%) 3 (12,5%) 4 (16,7%) 

não trabalhou  2 (8,3%) 1 (4,2%) 3 (12,5%) 

   24 (100%) 

* não consta como categoria profissional no CBO.                                          (conclusão) 

Na Tabela 1 verifica-se que a maioria da amostra foi composta por mulheres, 

com idade igual e superior a 71 anos, raça branca (75%), 25% eram comerciantes 

ou mecânicos e 20,8% do lar; 12,5% nunca trabalharam, pois adoeceram na infância 

ou na adolescência.  

Na Tabela 2 são apresentadas as características clínicas dos pacientes do 

estudo, segundo a presença ou não de alterações de pele ao final do seguimento. 

 

Tabela 2 – Variáveis clínicas categóricas dos pacientes com e 
sem alteração de pele. São Paulo, 2015-2016. 

(continua) 

 Alteração de pele  
Variáveis clínicas Sim 

n (%) 
Não 

n (%) 
Total                     
n (%) 

Diagnóstico    

doença oncológica 1 (4,2%) 4 (16,7%) 5 (20,8%) 

doença cardiopulmonar 1 (4,2%) 8 (33,3%) 9 (37,5%) 

doença neurológica 2 (8,3%) 2 (8,3%) 4 (16,7%) 

doença hepática 0 3 (12,5%) 3 (12,5%) 

outros* 0 3 (12,5%) 3 (12,5%) 

   24 (100%) 
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(continuação) 
 Alteração de pele  

Variáveis clínicas Sim 
n (%) 

Não 
n (%) 

Total                     
n (%) 

Comorbidades    

nenhuma 1 (4,2%) 0 1 (4,2%) 

até 3 2 (8,3%) 7 (29,2%) 9 (37,5%) 

mais de 3 1 (4,2%) 13 (54,1%) 14 (58,3%) 

   24 (100%) 

Fase de evolução da doença 

doença avançada  0 14 (58,3%) 14 (58,3%) 

terminalidade da doença 3 (12,5%) 4 (16,7%) 7 (29,2%) 

fase final de vida 1 (4,2%) 2 (8,3%) 3 (12,5%) 

   24 (100%) 

Funcionalidade     

20% 2 (8,3%) 4 (16,7%) 6 (25%) 

30% 1 (4,2%) 7 (29,2%) 8 (33,3%) 

40% 0 4 (16,7%) 4 (16,7%) 

50% 1 (4,2%) 4 (16,7%) 5 (20,8%) 

60% 0 1 (4,2%) 1 (4,2%) 

   24 (100%) 

Risco de desnutrição     

com risco (escore ≥ 2)                                    4 (16,7%) 11 (45,8%) 15 (62,5%) 

sem risco (escore < 2) 0 9 (37,5%) 9 (37,5%) 

   24 (100%) 

Tratamento realizado**    

cirúrgico 2 (8,3%) 3 (12,5%) 5 (20,8%) 

quimioterápico 1 (4,2%) 0 1 (4,2%) 

medicamentoso 2 (8,3%) 13 (54,1%) 15 (62,5%) 

sem tratamento prévio 1 (4,2%) 5 (20,8%) 6 (25%) 

outros 0 1 (4,2%) 1 (4,2%) 

   28** (116,7%) 

Risco de LP     

risco muito alto 1 (4,2%) 3 (12,5%) 4 (16,7%) 

alto risco 1 (4,2%) 4 (16,6%) 5 (20,8%) 

risco moderado 1 (4,2%) 5 (20,8%) 6 (25%) 

em risco 0 6 (25%) 6 (25%) 

sem risco 1 (4,2%) 2  (8,3%) 3 (12,5%) 

   24 (100%) 

* multimorbidade (pacientes com mais de duas disfunções de sistema 
orgânico).   
** quatro pacientes foram submetidos a dois tratamentos cada um.  (conclusão) 
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Segundo a Tabela 2, constata-se que as doenças cardiopulmonares (37,5%), 

mais de três comorbidades (58,3%), doença avançada (58,3%), funcionalidade igual 

e inferior a 30% (58,2%), presença de risco nutricional (62,5%) e tratamento 

medicamentoso (62,4%) predominaram entre os pacientes da amostra. Cerca de 

dois terços dos pacientes apresentaram risco moderado (25%), alto (20,8%) ou 

muito alto (16,7%) de desenvolvimento de LP.  

Com relação aos exames laboratoriais, predominaram resultados inferiores 

aos valores de normalidade: albumina <3,5g/dL (12/ 50%); hematócrito <40,0% (13/ 

54,1%); hemoglobina <12g/dL (13/ 54,1%) e CLT <1500 células/mm3 (19/ 79,1%). 

As variáveis numéricas são apresentadas na Tabela 3, de acordo com o 

grupo (com e sem alteração de pele).  

 

Tabela 3 – Média e Desvio-Padrão, Mediana e Variação de idade, funcionalidade, 
escore de Braden, variáveis laboratoriais e tempo de internação dos pacientes 
incluídos no estudo. São Paulo, 2015 – 2016. 

Alteração 
de pele 

N Média 
Desvio 
padrão 
(DP) 

Mediana Mínimo Máximo p –valor* 

Idade Não 20 72,8 16,6 73,0 22 99 
0,068 

Sim 4 41,5 28,5 31,5 21 82 

Braden Não 20 14,4 4,2 13,5 8 23 
0,755 

Sim 4 14,2 6,2 12,5 9 23 

Albumina Não 18 3,4 0,6 3,5 2,2 4,5 
0,898 

Sim 4 3,4 0, 6 3,4 2,9 4,1 

Hemoglobina Não 19 11,5 2,4 11,2 7,5 17,4 
0,745 

Sim 4 11,6 4,2 11,2 7,0 17,0 

Hematócrito Não 19 35,8 8,1 34,2 24,7 59,7 
0,903 

Sim 4 36,2 11,4 35,2 24,0 50,7 

CTL Não 19 1095,3 579,6 1110,0 290 2536 
0,776 

Sim 4 1163,2 420,2 1188,5 628 1648 

Tempo de 
internação 

Não 20 12,0 7,2 11,0 2 30 
0,102 

Sim 4 39,5 34,8 34,5 9 80 

* Teste de U de Wilcoxon-Mann-Whitney 

 

A Tabela 3 mostra que não houve diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos para qualquer das variáveis numéricas estudadas. Pacientes com 

alterações de pele eram mais jovens (média 41,5/ DP=28,5) comparativamente 

àqueles sem essas alterações (média 72,8/ DP=16,6). 
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Dentre os pacientes incluídos na amostra, quatro apresentaram 12 alterações 

de pele no final da vida, sendo três alterações de coloração da pele (dois com 

coloração acinzentada e um amarelo-esverdeada) e nove LP em dois pacientes, 

acarretando coeficiente de incidência de 16,7%.   

5.2 INCIDÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA ALTERAÇÕES DE PELE 
NA TERMINALIDADE DA DOENÇA E FINAL DE VIDA 

Dentre os pacientes incluídos na amostra, quatro apresentaram 12 alterações 

de pele no final da vida, acarretando coeficiente de incidência de 16,7%.   

Dentre as alterações de pele observadas durante o acompanhamento dos 

pacientes, três apresentaram alterações de coloração da pele (dois com coloração 

acinzentada e um com coloração amarelo-esverdeada) e dois apresentaram LP, com 

cinco e quatro LP respectivamente para cada um. Um paciente apresentou duas 

alterações de pele: LP e alteração na coloração da pele (acinzentada).  

 Interessante observar que nenhum dos pacientes apresentou perda de 

integridade da pele, uma vez que houve alterações de coloração e LP em estágios 1 

e 2 (bolha íntegra).  

O Quadro 2 mostra as características das nove LP identificadas nos pacientes 

da amostra. 
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Quadro 2 – Características das LP identificadas no estudo. São 
Paulo, 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao serem comparadas as variáveis demográficas e clínicas entre os grupos 

com e sem alterações de pele, somente as variáveis idade e tempo de internação 

obtiveram p<0,2 sendo, então, inseridas no modelo de regressão do tipo CART. Seu 

resultado é apresentado na Figura 8.  

Paciente Lesões por Pressão - Características 

A 

Localização  Estágio 
Tipo de 
tecido 

no leito 
Exsudato 

Escore Total 
PUSH/ 

Medida (em 
cm) 

 
Face externa de 

joelho direito 1 ferida 
fechada Ausente 5                      

( 2,1 X 3,0) 
Região patelar 

direita 1 ferida 
fechada Ausente 7                 

(4,1 X 8,0) 
Orelha 

esquerda 1 ferida 
fechada Ausente 3                

(0,7 X 1,0) 
Face interna de 
joelho esquerdo 1 ferida 

fechada Ausente 6                
(3,1 X 4,0) 

Face externa de 
joelho esquerdo 1 ferida 

fechada Ausente 5                      
( 2,1 X 3,0) 

B 

Crista ilíaca 
esquerda  1 ferida 

fechada Ausente 8                 
(8,1 X 12,0) 

Orelha 
esquerda 

 2 (bolha 
íntegra) 

ferida 
fechada Ausente 2                 

(0,3 X 0,6) 
Região 

escapular 
esquerda 

2  (bolha 
íntegra) 

ferida 
fechada Ausente 4                

(1,1 X 2,0)   

Face externa de 
joelho esquerdo 

2  (bolha 
íntegra) 

ferida 
fechada Ausente 4                

(1,1 X 2,0)   
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Figura 8 – Fatores preditivos para a 
ocorrência de alterações de pele (CART). 
São Paulo, 2015-2016. 

 

A Figura 8 mostra que apenas a idade ≤50 anos mostrou-se preditora para a 

ocorrência de alterações de pele na amostra estudada.  

5.3. ALTERAÇÕES DE PELE E OCORRÊNCIA DE ÓBITO  

O tempo decorrido entre a internação e a ocorrência da alteração de pele 

apresentou média de 21,1 dias (DP=25,9) e mediana de nove dias (intervalo 

interquartil = 6-19 dias, referentes aos primeiro e terceiro quartis).  

A mediana de sobrevida dos pacientes foi três dias (intervalo interquartil = 2-

30 dias, referentes aos primeiro e terceiro quartis), entre o tempo da ocorrência da 

alteração de pele e o óbito. A média entre o tempo da ocorrência da alteração de 

pele e do óbito foi 16,6 dias (DP=26,9). 
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A Tabela 4 mostra a comparação entre os grupos com e sem alterações de 

pele de acordo com a ocorrência de óbito durante a internação.  

 

Tabela 4 – Pacientes com e sem alterações de pele segundo a ocorrência 
de óbito durante a internação. São Paulo, 2015-2016.   

 
Óbito 

Total 

 

Não Sim p-valor* 

Alteração de 
pele 

Não n 17 3 20  

Alteração de 
pele 

85,0% 15,0% 100,0%  

Sim n 1 3 4  

Alteração de 
pele 

25,0% 75,0% 100,0% 0,035 

Total n 18 6 24  

Alteração de 
pele 

75,0% 25,0% 100,0%  

*Teste Qui-quadrado 

 

Além da diferença estatisticamente significativa entre os grupos com e sem 

alterações de pele no que tange à ocorrência de óbito (maior entre aqueles com 

alterações de pele) na Tabela 5, a estimativa de risco também é significativa, de 

modo a elevar o risco de morte em 17 vezes para os que apresentaram alteração de 

pele (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Estimativa de risco de morte em pacientes que 
desenvolveram a alteração de pele durante a internação. São 
Paulo, 2015-2016. 

Estimativa de risco 
(n=24) 

Valor 

95% Intervalo de 
Confiança 

Inferior Superior 
Odds Ratio para Alteração 
de pele (Não / Sim) 

17,000 1,295 223,136 

Óbito = Não 3,400 0,617 18,748 
Óbito = Sim 0,200 0,061 0,655 

 

  

A Figura 9 mostra que não há diferenças entre as curvas de sobrevida 

(Kaplan-Meier) dos pacientes com e sem alterações de pele até o óbito.  
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Figura 9 – Curva de sobrevida de Kaplan-Meier dos pacientes com e sem 
alterações de pele que foram a óbito. São Paulo, 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Tabela 6 confirma que não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos com e sem alterações de pele em relação ao tempo para o óbito (p=0,347). 

 

Tabela 6 – Análise de sobrevida média dos pacientes com e sem 
alteração de pele. São Paulo, 2015-2016. 

Alteração de 
pele 

Média* Log Rank (Mantel-Cox) 

Estimativa Std. Error 

95% Intervalo de 
confiança 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Não 24,800 2,643 19,620 29,980 Qui-quadrado df Sig. 
Sim 45,250 21,290 3,522 86,978 0,883 1 0,347 

Total 57,224 9,401 38,798 75,650    
*Estimativa se limita ao maior tempo de sobrevivência, se for censurado.   
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Finalmente, na Tabela 7 verifica-se que não houve diferenças 

estatisticamente significativas quanto às variáveis numéricas entre os grupos de 

pacientes que faleceram e os sobreviventes, independentemente da ocorrência de 

alterações de pele.  

 

Tabela 7– Análise das variáveis entre os grupos óbitos e sobreviventes 
(n=24). São Paulo, 2015-2016. 

  Idade Braden Albumina Hemoglobina Hematócrito CTL** 
Tempo de 
internação 

 
Mann-
Whitney U 

 
44,000 

 
41,000 

 
40,500 

 
48,500 

 
50,500 

 
49,500 

 
50,500 

Wilcoxon W 65,000 62,000 61,500 201,500 71,500 202,500 221,500 

Z -0,669 -0,872 -0,555 -0,175 -0,035 -0,105 -0,235 

p-valor* 0,504 0,383 0,579 0,861 0,972 0,916 0,815 

 
* Teste de U Wilcoxon-Mann-Whitney 

** Contagem total de linfócitos 
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6. DISCUSSÃO 

 O estudo sobre a incidência de alterações de pele na terminalidade da 

doença e final de vida mostrou que quatro (16,7%), dentre 24 pacientes em 

seguimento de cuidados paliativos, apresentaram 12 alterações, sendo três 

relacionadas à coloração da pele (duas acinzentadas e uma amarelo-esverdeada) e 

nove LP (um paciente apresentou alteração de coloração – acinzentada e LP).  

 Na literatura não foram encontrados estudos que buscam identificar todas as 

alterações de pele presentes na terminalidade da doença e fase final de vida, como 

no presente estudo. Assim, este capítulo basear-se-á nas publicações que tratam de 

lesões específicas nessa fase de vida como as LP, de fato, as mais estudadas, 

incluindo-se a UTK, não constatada neste estudo. 

A falência (skin failure) crônica da pele é um evento no qual a pele e tecidos 

subjacentes morrem devido à hipoperfusão gradativa que ocorre com o curso da 

doença crônica. Os sistemas orgânicos, um a um, vão perdendo sua capacidade de 

funcionar à medida que a doença avança, causando um declínio funcional 

progressivo que resulta, muitas vezes, em desnutrição e perda inevitável de tecido 

subcutâneo e massa magra, à medida que o final da vida se aproxima. A 

descompensação de órgãos e suas falhas nos últimos dias ou semanas de vida 

podem resultar em falência da pele já que os órgãos se desligam e naturalmente a 

circulação é mantida para os órgãos vitais, como um último esforço de manter sua 

função14. Durante o processo fisiológico natural do morrer, o corpo deriva sangue 

para manutenção dos órgãos vitais e isso dificulta a prevenção de agressões 

externas à pele52. Langemo e Brown (2006) sugerem que não se pode observar a 

morte dos órgãos internos, mas que a falência múltipla de órgãos pode revelar-se 

por meio da morte da pele e tecidos adjacentes, fundamento teórico desta 

investigação14. Levine (2016) corrobora essa afirmação concluindo que em presença 

de fatores de risco intrínsecos e extrínsecos, não modificáveis, a pele não pode se 

manter intacta e entra em falência53. 
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A falência da pele parece encaixar-se perfeitamente no conceito emergente 

de LP não evitável, uma vez que as evidências mostram que elas frequentemente 

ocorrem no contexto de falência múltipla de órgãos53,54. De acordo com Langemo e 

Brown (2006), essas lesões acontecem nessas condições porque a pele está em 

processo ativo de morte, assim como os demais órgãos e, por isso, nem sempre é 

algo que se pode prevenir14.  Há que se considerar, no entanto, que, nessa situação, 

a LP pode não se caracterizar por ser uma LP propriamente, uma vez que pode 

ocorrer em várias áreas do corpo e não somente sobre proeminências ósseas54. Por 

essa razão, Olshansky (2016) recomenda a realização de investigações para a 

definição e o estabelecimento de critérios diagnósticos desse fenômeno - a falência 

da pele - de modo uniforme, entre os profissionais de saúde54.  

No estudo de Maida et al (2008), uma série prospectiva de casos, com 664 

pacientes, dos quais 415 (70%) com diagnóstico oncológico, 593 (88,5%) foram 

acompanhados por equipe de cuidados paliativos, desde a primeira consulta até a 

morte. Durante o período do estudo, identificaram-se 891 novas feridas, das quais 

60,6% eram LP55. 

Em outro estudo de coorte prospectiva56, coordenada por um dos mesmos 

autores do estudo anterior, 418 pacientes com diagnóstico oncológico, 377 dos 

quais foram acompanhados desde a internação até a morte, compuseram dois 

grupos: com e sem feridas (LP, ferida neoplásica maligna e outras). A funcionalidade 

também foi avaliada por meio da PPS. Do total de pacientes, 184 (44%) 

apresentavam alguma ferida. Pacientes com ferida, na primeira avaliação tiveram 

pior prognóstico, com mediana de tempo até a morte de 23 dias comparativamente a 

43 dias para os pacientes sem feridas (p⩽0,0001). A presença de LP foi altamente 

associada com a morte precoce, com taxa de risco de 1,85 (Intervalo de Confiança 

de 95% 1,44-2,37; p<0,001), ou seja, sobrevida global pior do que aqueles sem 

feridas (p ⩽ 0,0001).   

No presente estudo, a mediana de tempo de sobrevida dos pacientes após a 

ocorrência da alteração de pele ao óbito, foi de três dias (intervalo interquartil = 2 – 

30 dias).  

Os resultados do estudo anterior56 são corroborados por outra coorte 

prospectiva57, com 189 pacientes com diagnóstico não oncológico, 90% deles 
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acompanhados da primeira consulta até a morte pela equipe de cuidados paliativos. 

Similarmente ao estudo anterior, também foram separados em grupo com feridas 

(74/ 39,2% com LP; 16/ 8,5% com outras feridas e 58/ 30,7% com LP e outras) e 

grupo sem feridas (41/ 21,6%). Os pacientes com feridas apresentaram pior 

sobrevida global em comparação aos sem feridas (p=0,009); o mesmo repetindo-se 

para aqueles com LP, com pior sobrevida comparativamente àqueles com feridas 

não LP (p=0,006). Para os pacientes com sobrevida de dez dias ou mais, houve 

similaridade entre a sobrevida dos grupos com ferida (48%) e sem feridas (52%), 

mas houve uma grande diferença quando investigados períodos maiores, de 30 ou 

90 dias (19% versus 35%, 6% versus 20% respectivamente).  

Na presente investigação, além da diferença estatisticamente significativa 

(p=0,035) entre os grupos com e sem alterações de pele no que tange à ocorrência 

de óbito (maior entre aqueles com alterações de pele), a estimativa de risco também 

foi significativa, de modo a elevar o risco de morte em 17 vezes para os que 

apresentaram alterações de pele, predominando as LP.  

Com relação aos diagnósticos frequentes associados ao desfecho de feridas, 

no estudo de Maida et al (2010)57, encontrou-se diferença significativa (p<0.0001) 

para o desenvolvimento de LP em pacientes com doença neurodegenerativa, 

comparado aos outros diagnósticos. Doenças cerebrovasculares, respiratórias e 

infecção tiveram maior risco de LP. No presente estudo dois dos quatro pacientes 

com alterações de pele apresentavam diagnóstico de doença neurológica. 

Outras alterações de pele encontradas na literatura, mas não no presente 

estudo, referem-se às UTK, as Welam´s sign e as Trombley-Brennan terminal tissue 

injuries. É importante ressaltar que essas alterações de pele não apresentam 

qualquer semelhança com aquelas encontradas em nosso estudo. Mesmo assim 

merecem ser conhecidas e reconhecidas. 

As UTK são consideradas LP que apresentam formato diferenciado (pera, 

ferradura ou borboleta), com margens irregulares; tem início súbito, normalmente 

como abrasão, bolha ou área escurecida e cuja piora é drástica e ocorre em 48h; a 

coloração pode ser vermelha, amarela, púrpura ou preta. Após o surgimento, a 

sobrevida encontrada por Kennedy foi de até seis semanas de vida18,58.  
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Outra alteração de pele descrita como provável indicador prognóstico de 

morte é o Welam´s sign, apresentado por McKeown et al (2009). Nesse estudo, a 

amostra foi composta de apenas quatro casos. Trata-se de uma erupção 

eritematosa de coloração azul escuro / púrpura que não fica pálida à pressão e, 

geralmente, é observada ao nível da cicatriz umbilical ou ao redor desta, em direção 

às margens do abdome, sem chegar, no entanto, à região lombar; pode concentrar-

se na borda lateral do abdome e estender-se para as coxas. Segundo a experiência 

dos autores, após seu surgimento, o óbito ocorre entre 10 a 20 dias. Ainda não 

encontraram qualquer causa comum entre os pacientes que as desenvolveram e foi 

usada pela equipe como sinalizador de morte59.  

Em outro estudo, de Trombley et al (2012), cuja amostra foi composta de 80 

casos, os autores apresentam as Trombley-Brennan terminal tissue injuries. Essas 

têm início súbito; coloração rósea, púrpura ou marrom; apresentam-se como 

equimoses (se ocorrer no sacro, tem a aparência de borboleta ou imagem-espelho); 

localizadas nas extremidades e tronco, podendo ocorrer sobre proeminência óssea. 

Essas lesões, no entanto, se mantêm sem perda da integridade tissular e ocorrem 

espontaneamente. A média de tempo entre a identificação da alteração à morte foi 

de um dia e meio (intervalo interquartil = 2,75-0,50 dias) ou, alternativamente, 36 

horas (intervalo interquartil = 66-22 horas). A mediana do tempo de estadia, da 

admissão até a morte, foi de 11 dias (Intervalo interquartil = 24,5-6,88 dias). Os 

autores acreditam que esse fenômeno é diferente da UTK, mas que também ocorre 

em pacientes em fase final de vida e, por isso, podem ser usadas na identificação do 

processo de morrer60.  

Embora na presente investigação, não se tenham constatado quaisquer 

dessas lesões anteriormente mencionadas – UTK, Welam’s sign e Trombley-

Brennan terminal tissue injuries - alterações na coloração da pele também foram 

observadas, quando dois pacientes exibiram coloração acinzentada e um, coloração 

amarelo-esverdeada. Alterações de coloração da pele antes do óbito do paciente 

têm sido observadas pela pesquisadora em sua prática clínica, constituindo uma das 

motivações para a realização deste estudo. Na prática diária da pesquisadora na 

equipe de CP, colorações acinzentada e amarelo-esverdeada (como identificadas na 

amostra do estudo) além de transparente acometem a pele de todo o corpo do 
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paciente, sendo a face o local que fica mais evidente, provavelmente por ser a 

primeira área corpórea aparente, uma vez que normalmente as demais áreas estão 

cobertas. As colorações acinzentada e amarelo-esverdeada têm sido observadas 

em pacientes de pele branca, parda e negra; já a coloração transparente, somente 

em pacientes de pele branca. Após a observação da ocorrência da alteração da 

coloração de pele, os pacientes falecem algum tempo depois, empiricamente, em 

torno de 30 dias.  

A presença de alterações na coloração da pele (transparente, acinzentada e 

amarelo-esverdeada) merece, portanto, investigações futuras que as examinem e as 

confirmem como preditivas de morte, tendo em vista assemelharem-se com algumas 

das alterações já descritas na literatura.  

Reforçando tal hipótese, ainda neste estudo, constatou-se associação 

estatisticamente significante entre a presença de alteração de pele e a ocorrência de 

óbito nos pacientes da amostra (p=0,035). Pacientes com alteração de pele 

apresentaram 17 vezes mais chances de morrer do que aqueles sem as alterações. 

Resultado interessante em nosso estudo refere-se à idade igual e inferior a 50 

anos como única variável preditora da ocorrência de alterações de pele em pessoas 

em final de vida, assistidas em CP (análise CART). Ao analisarmos os resultados 

comparativos entre os grupos, verifica-se que as medianas etárias são diferentes, 

31,5 e 73 anos respectivamente para pessoas com e sem alterações, com valor de p 

limítrofe (p=0,068).  

Nos estudos realizados por Maida et al (2009, 2010 e 2012), a média de idade 

encontrada foi superior a 50 anos. No estudo de 200956, a média foi de 74,3 anos 

(DP=12,3); em 201057, 81,7 anos (DP=10,7) e intervalo 28,5-102,7; em 201261, 77,7 

anos (intervalo 29-103). O que diverge da presente investigação em que os 

pacientes mais jovens foram os que apresentaram alteração de pele e faleceram. 

Algumas das características dos pacientes com alteração de pele que talvez 

possam ter corroborado para as alterações de pele foi que a maioria, três (12,5%), 

estavam em terminalidade da doença e um (4,2%), em fase final de vida; todos em 

risco de desnutrição e a média de tempo do diagnóstico dos pacientes com 

alteração de pele foi de 12,7 anos (DP=7,2) e dos sem, 2 anos (DP=1,7). 
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 O Consenso sobre as SCALE13 apresenta em seu sexto posicionamento os 

sinais e sintomas de risco para a sua ocorrência, incluindo fraqueza e limitação da 

mobilidade, nutrição deficiente e função imunológica deficiente. Apesar desses 

fatores não terem sido associados significativamente à presença das alterações de 

pele neste estudo, merecem ser discutidos. 

A funcionalidade, avaliada por meio da aplicação da PPS, mostrou 

percentuais ≤30 para 58,2% de todos os pacientes da amostra, incluídos aqueles 

que tiveram alteração de pele e faleceram, e que estavam acamados e, portanto, 

com déficit de mobilidade importante. Tal resultado é corroborado no estudo de 

Maida et al (2008), já citado antes, em que houve correlação significativa entre 

menores valores de PPS e menores escores de Braden, também indicando o 

comprometimento na atividade e mobilidade (bem como do estado nutricional)55.  

Em outra publicação do mesmo autor principal, os pacientes foram analisados 

em dois grupos de acordo com a funcionalidade: PPS<50% e PPS≥50%. No grupo 

com menor funcionalidade (n=155), 89 (57,4%) pacientes apresentaram feridas 

comparativamente àqueles com maior funcionalidade (n=258), em cujo grupo 

apenas 93 (36%) pacientes as apresentaram. Os autores encontraram ainda 

associação significativa entre funcionalidade e a prevalência de LP e outras feridas, 

sendo que 40,6% dos pacientes com PPS < 50 tiveram LP versus 12% em pacientes 

com PPS ≥ 5056.  

No que se refere à nutrição deficiente, entre os pacientes incluídos no estudo, 

o risco de desnutrição foi avaliado com a MST, e o resultado foi de que a maioria 

(14/ 58,3%) estava em risco de desnutrição. Os três pacientes que apresentaram 

alteração de pele e faleceram estavam em risco. Além disso, três deles utilizavam 

via alternativa de alimentação. Há que se reforçar, no entanto, que na fase final de 

vida é comum a necessidade de diminuição do volume e/ou suspensão da dieta, 

devido à disfunção progressiva do trato gastrointestinal.  

As deficiências nutricionais mais comuns manifestam-se principalmente na 

pele, sendo as mais frequentes: edema, xerose, prurido e acrocianose (distúrbio 

circulatório que confere cianose, temperatura fria e sudorese aos pés)62. Além de 

diminuir o apetite, o processo da doença pode aumentar as necessidades 
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nutricionais devido ao metabolismo de estresse associado com doença grave, 

fazendo com que o estado nutricional se agrave mais rapidamente63.  

Portanto, a nutrição está prejudicada porque semanas a meses antes da 

morte ocorre diminuição da ingestão de alimentos e líquidos à medida que os 

sistemas entram em falência e diminuição da fome e sede, resultando em 

desidratação e debilidade do metabolismo. A oxigenação é debilitada devido ao 

baixo nível de hemoglobina e troca gasosa prejudicada. A pressão arterial é mais 

baixa. A atividade e mobilidade diminuem, levando o tecido à isquemia por pressão 

prolongada e à falta de movimento64.  

As complicações relacionadas à desnutrição podem ser correlacionadas, 

desse modo, com as seguintes características: as baixas concentrações de 

albumina, hemoglobina e contagem de linfócitos65. Neste estudo, os valores 

medianos para albumina sérica foram 3,5 e 3,4 respectivamente para os pacientes 

sem e com alterações de pele (sem diferença significativa entre os grupos).  

O valor da albumina sérica reflete a gravidade da doença e é considerado um 

método prognóstico e confiável indicador de morbimortalidade e não de desnutrição, 

em cuidados paliativos63. A hipoalbuminemia causa uma cascata de mudanças, 

iniciada pela alteração na pressão oncótica e, como consequência, ocorre edema 

que compromete a difusão tissular de oxigênio e de nutrientes, predispondo o tecido 

à hipóxia e à morte celular. A anemia pode causar a redução da disponibilidade de 

oxigênio para os fibroblastos e, consequentemente, reduz a formação de colágeno 

com aumento da suscetibilidade do tecido à lesão66,67.  

O estado imunológico alterado está associado ao risco de LP e de outras 

lesões, pela maior vulnerabilidade dos tecidos e influência negativa no processo de 

cicatrização, incluindo a pele67. A diminuição da resposta imune e a alteração da 

síntese de colágeno ocasionam, entre outras complicações, a diminuição da força 

tênsil. Há ainda a alteração da produção de anticorpos associada à diminuição da 

resposta de proliferação dos leucócitos66. Pessoas desnutridas podem apresentar 

alterações em sua competência imunológica devido à redução do número de 

leucócitos e comprometimento de sua função. Sendo assim, o cálculo da CTL, 

parâmetro capaz de mensurar as reservas imunológicas da pessoa em um dado 
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momento, pode ser utilizado na avaliação do estado nutricional devido à sua relação 

com a desnutrição, principalmente em CP68.  

 Em nosso estudo, dentre os três pacientes que apresentaram alterações de 

pele e faleceram, dois estavam com algum grau de desnutrição. Embora o terceiro 

apresentasse nutrição adequada à admissão (CTL 1648), após nove dias de 

internação foi necessário suspender a dieta devido à náusea e vômito persistente e 

refratário às medicações (faleceu cinco dias após a suspensão da dieta).  

Langemo e Brown (2006) sugerem que as condutas para prevenção e 

tratamento das alterações de pele devem ser implementadas com entendimento 

realista do estado de saúde do indivíduo com doença aguda irreversível, doença 

crônica ou aqueles em fase final de vida15. Ademais, é importante reconhecer que, 

apesar do entendimento e cuidado com a falência da pele na fase final de vida, essa 

pode evoluir e os profissionais de saúde não serão capazes de realizar sua 

prevenção e previsão ou de compreender todos os fatores que contribuem para sua 

ocorrência52.  

A identificação das alterações de pele que surgem próximo ao óbito do 

paciente pode contribuir para a prática clínica sinalizando para a equipe que o 

paciente está em fase final de vida e que há a necessidade de modificar o plano de 

cuidados para evitar o uso de tecnologias (sejam medicamentos, procedimentos, 

condutas, entre outras) que não resultam em benefícios para o paciente. A fase final 

de vida é o momento em que o organismo está apresentando disfunções e/ou 

falências orgânicas que levam a pessoa a falecer, e, cuja evolução não pode ser 

alterada com o uso de quaisquer tecnologias, resultando inexoravelmente na morte.  

Certamente, em muitos atendimentos de pessoas com doenças avançadas, 

há dificuldade em identificar se ela está em fase de terminalidade da doença ou em 

fase final de vida. Muitos pacientes em terminalidade da doença têm intercorrências 

agudas que, quando adequadamente manejadas, podem ser sanadas ou 

minimizadas permitindo o restabelecimento do paciente. No presente estudo, por 

exemplo, mesmo sem haver diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos, com e sem alterações de pele, para as variáveis demográficas e clínicas 

investigadas, as chances de morrer foram significativamente maiores (17 vezes) 

para aqueles que apresentaram as alterações na pele.  
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A identificação de alterações de pele nesses pacientes poderá constituir uma 

ferramenta importante na determinação da fase final de vida e, com isso, todo o 

planejamento de cuidados do paciente poderá ser reelaborado de modo a evitar 

condutas que não lhe trazem benefícios e garantindo que o foco seja propiciar 

fundamentalmente o conforto e a melhor qualidade de vida possível, no tempo ainda 

disponível. Além disso, refletindo-se sobre a Economia em Saúde, o 

estabelecimento de fatores preditivos de morte, dentre os quais se encontram as 

alterações de pele, poderá acarretar redução de custos ao sistema de saúde ao 

empregarem-se condutas e intervenções mais adequadas, com real benefício ao 

paciente e família.  

 

Contribuições e Limitações do estudo 

  Trata-se do primeiro estudo nacional que investiga as alterações de pele na 

terminalidade da doença e final de vida, embora já se tenha estudado a ocorrência 

isolada de LP em CP69.   

 A busca dessas alterações e sua relação com o óbito decorreu da experiência 

clínica da pesquisadora, que tem constatado alterações principalmente de coloração 

de pele alguns dias antes do falecimento dos pacientes sob seus cuidados na 

equipe de CP. Gerou-se então a pergunta de pesquisa e a hipótese sobre tais 

alterações poderem ser estudadas como preditoras de morte, além daquelas já 

descritas na literatura, principalmente as UTK, aqui não identificadas.  

 Assim o desenho do estudo visava ao seguimento dos pacientes internados 

na enfermaria até o óbito. Mesmo sendo mantido o seguimento, ampliaram-se os 

desfechos (morte, transferência ou alta). Ao final, a amostra foi bastante reduzida, 

não somente pela disponibilidade restrita do tempo de coleta (sete meses), em 

função do mestrado, mas também porque foi necessário estabelecer critérios de 

exclusão restritivos, como a presença de alteração prévia à internação. Certamente, 

os cenários mais adequados para a identificação inicial dessas lesões são o 

domiciliar e unidades de cuidados a pacientes crônicos, o que não é o caso. O 

tamanho da amostra dificultou análises mais robustas e generalização de seus 

resultados. 
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 Além disso, algumas variáveis como perfusão tissular (deficiência de 

oxigenação da pele, redução de temperatura local da pele e descoramento) não 

foram investigadas. 
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7. CONCLUSÃO  

A incidência de alterações de pele encontradas na pesquisa foi 16,7%. As 

colorações acinzentada (n=2) e amarelo-esverdeada da pele (n=1) e as lesões por 

pressão (n=9) foram identificadas em quatro dentre 24 pacientes estudados.  

Além desses resultados, houve diferença estatisticamente significativa 

(p=0,035) entre os grupos com e sem alterações de pele no que tange à ocorrência 

de óbito (maior entre aqueles com alterações de pele) e o paciente que, na fase final 

de vida apresenta alguma alteração de pele, tem 17 vezes mais chances de falecer 

em relação àquele que, no mesmo momento de evolução da doença, não apresenta 

alteração de pele.  

Na análise de regressão logística, o CART mostrou que a idade ≤50 anos 

mostrou-se preditora para a ocorrência de alterações de pele na amostra estudada. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - 1ª AVALIAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E CLÍNICA DA AMOSTRA 

ETIQUETA DO PACIENTE 
Instrumento para coleta de dados – 1ª AVALIAÇÃO 

CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E CLÍNICA  

 Data de nascimento:             /               /        Sexo: (   ) M   (   ) F           

PPS (1ª avaliação nos  CP):               %     Raça (IBGE): (   ) branca (  ) morena (   ) parda (   ) amarela  (   ) negra               (   ) 
indígena   Data da avaliação:               /               / 201             

      

BRADEN: 

      
 

      Atividade laboral: 

  

             Diagnóstico: Fase de evolução da doença         

  (   ) Doença no início da evolução   

  (   ) Doença avançada com possibilidade de transplante de órgão.   

  (   ) Doença avançada, sem possibilidade de transplante de órgão.   

  (   ) Terminalidade da doença   

  (   ) Fase final de vida           



 

 

 

Comorbidades associadas:  

  

  

  

  

             Tratamentos realizados anteriormente                   
(   ) cirurgia (   ) quimioterapia - [  ] curativa / [  ] paliativa (   ) radioterapia -  [  ] curativa / [  ] remissiva / [  ] hemostática / [ ] antálgica / [ ] descompressiva      (  ) 
hormonioterapia (   ) tratamento medicamentoso (   ) transplante de órgão (   ) sem tratamento prévio (   ) não sabe informar                                               (   ) 
outros - informar: _________________________________________________________________ 

Sintomas apresentados                       

ESAS NOTA ESAS NOTA ESAS NOTA ESAS NOTA 

Dor   Anorexia   Insônia       
Cansaço/fadiga   Broncorreia   Mioclonia       
Sonolência   Caquexia   Prurido       

Náusea 
  

Confusão 
mental   

Ronco da morte 
      

Apetite   Constipação   Soluço       
Dispneia   Convulsões   Sudorese       
Depressão   Delirium   Vômito       
Ansiedade   Diarreia   Xerostomia       

Bem-estar/mal-estar 
  

Fecaloma 
          

 
 
 
       

 
 
 
      



 

 

 

 

Medicamentos em uso (dose e posologia):  
Avaliação nutricional (Malnutrition Screening Tool - 
MST) 
 

  
 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

            

Resultado de exames laboratoriais 

Exame Data 
Valor do 
resultado Valor de referência 

Albumina       
Hemoglobina       
Hematócrito       
Contagem total de 
linfócitos       



 

 

APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – SEGUIMENTO 

 

ETIQUETA DO PACIENTE 

Instrumento para coleta de dados – SEGUIMENTO 

Assinale abaixo a alteração de pele observada no atendimento (lembre-se que 
pode assinalar mais de uma). 

 PARTE 1 - DADOS CLÍNICOS 

DATA DATA DATA DATA DATA 

BRADEN (vide Anexo 4) 
          

      

 

PARTE 2 - ALTERAÇÕES DE PELE 
 DATA DATA DATA DATA DATA 

ALTERAÇÃO DA COLORAÇÃO DA PELE           

LESÃO POR PRESSÃO (localização)           
tamanho (larg.cmX comp.cm)           

exsudato           
tipo de tecido           

estágio           
 PUSH           

ÚLCERA TERMINAL DE KENNEDY (localização)           
tamanho           
exsudato           

tipo de tecido           
formato           

 PUSH           



 

 

NECROSE APÓS PROCEDIMENTO (localização)       
tamanho (larg.cmX comp.cm)           

exsudato           
procedimento         

 PUSH      
LESÃO POR FRICÇÃO (localização)           

tamanho (larg.cmX comp.cm)           
exsudato           

condições do retalho           
classificação           

ocorreu após?           
 PUSH      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LEGENDA           
ALTERAÇÃO DA COLORAÇÃO DA PELE 1  -transparente  2 - acinzentada  3 - amarela-esverdeada 

LESÃO POR PRESSÃO (localização) e ÚLCERA 
TERMINAL DE KENNEDY (UTK -localização) 

1 - Occipital  2 - Orelha  3 - Mentoneana  4 - Nariz  5 - Escapular  6 - Crista ilíaca  6 - Sacral  7 - 
Isquiática  8 - Face interna de joelho  9 - Face externa de joelho  10 - Calcâneo  11 - Maléolo 
lateral  12 - Maléolo medial  13 - outra (descreva onde) 

exsudato 0 - ausente  1 - pequeno  2- moderado  3 - grande     
tipo de tecido 0 - ferida fechada  1 - tecido epitelial  2 - tecido de granulação  3 - esfacelo  4 - tecido necrótico 

categoria (apenas LP) 1 - lesão tissular profunda  2 – estágio 1  3 – estágio 2  4 – estágio 3  5 – estágio 4                     
6 - não classificável   

tipo de cobertura 1 - AGE  2 - hidrocolóide  3 - hidrogel em gel  4 - gaze não aderente  5 - gaze com SF0,9%  6 - 
alginato de cálcio  7 - alginato com prata  8 - hifrogel placa  9 - papaína (informar a %)  10 - 
metronidazol  11 - outra (descrever qual) 

procedimento 1 - retirada de catéter venoso periférico  2 - retirada de catéter venoso central  3 - após coleta de 
sangue  4 - após tentativa de punção venosa/coleta de sangue  5 - após retirada de acesso 
subcutâneo  6 - outro (descreva) 

formato (EXCLUSIVO UTK) 1 - pera  2 - ferradura  3 - borboleta  4 - indefinido     
LESÃO POR FRICÇÃO (LF - localização) 1 - Occipital  2 - Orelha  3 - Mentoneana  4 - Nariz  5 - Escapular  6 - Crista ilíaca  6 - Sacral  7 - 

Isquiática         8 - Face interna de joelho  9 - Face externa de joelho  10 - Calcâneo  11 - 
Maléolo lateral  12 - Maléolo medial   13 - Braço  14 - Aantebraço  15 - Coxa  16 - Perna  17 - 
Mão  18 - Pé  19 - Mamária  20 - Inguinal  21 - Glútea       22 - Cotovelo  23 - Axilar  24 - outra 
(descrever local) 

condições do retalho (EXCLUSIVO LF) 
0 - ausente  1 - sem alteração de coloração  2 - hemático  3 - isquêmico  4 – 
necrótico   

classificação (LF -vide Anexo 5) 1 - categoria 1a  2 - categoria 1b  3 - categoria 2a  4 - categoria 2b  5 - categoria 3   

ocorreu após? (EXCLUSIVO LF) 1 - retirada de adesivo médico  2 - retirada de hidrocolóide placa  3 - transferência  4 - trauma 
espontâneo (no leito, cadeira, etc)  5 - mobilização profissional  
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

____________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL1.  
NOME:........................................................................................................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .................................. SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ............................................................................. Nº................ APTO: ..................   

BAIRRO:......................................................... CIDADE.................................. 

CEP:.........................................TELEFONE: DDD(............) ......................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL 
.............................................................................................................................. NATUREZA 
(grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

____________________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Alterações de pele em pacientes em Cuidados Paliativos 

PESQUISADOR: Ednalda Maria Franck 

CARGO/FUNÇÃO: Enfermeira Núcleo de Cuidados Paliativos     INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 
0144040 COREN-SP 

UNIDADE DO HCFMUSP: Núcleo técnico Científico em Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da FMUSP 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 
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4.DURAÇÃO DA PESQUISA: 6 meses 

 

      As informações aqui contidas estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que tem como objetivo observar a ocorrência de alterações de pele em 

pacientes internados sob cuidados da equipe de cuidados paliativos. Para tanto será 

coletado dados do seu prontuário e também informações obtidas através da inspeção visual 

da pele durante o banho ou outro momento oportuno, todos os dias, durante sua internação. 

Não será realizado nenhum procedimento que possa trazer desconforto ou riscos diretos 

aos participantes. Da mesma forma, não há nenhum benefício direto ao participante e/ou 

familiar. 

      Em qualquer etapa do estudo, o senhor(a) terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a 

Enfermeira Ednalda Maria Franck que pode ser encontrada, de 2ª a 6ªf, das 8h às 13h, no 

endereço Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, 6º andar – Sala de Cuidados Paliativos, 

Telefone (11) 2662-2407. Se o senhor(a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 

da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da USP através do e-mail: edipesq@usp.br . 

      O senhor(a) poderá retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. As 

informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 

divulgado a identificação de nenhum paciente. 

      É garantido ao senhor(a) o direito de se atualizar sobre os resultados parciais desta 

pesquisa. 

Não haverá despesas pessoais para o senhor(a) em qualquer fase do estudo. Também não 

haverá compensação financeira relacionada à sua participação.  

      Os dados e o material coletado serão utilizados somente para esta pesquisa. 

       Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Alterações de pele de pacientes em Cuidados 

Paliativos” 

      Eu discuti com a Enfermeira Ednalda Maria Franck sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 
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quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 

 

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual. 

 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXOS  

ANEXO 1 - EDMONTON SYMPTOM ASSESSMENT SYSTEM (ESAS) 

 

 
 
Fonte: Monteiro DR. Tradução e adaptação transcultural do instrumento Edmonton Sympton 
Assessment System para uso em cuidados paliativos [dissertação]. Porto Alegre: Escola de 
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 201228. 
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ANEXO 2 - MALNUTRION SCREENING TOOL (MST) 

 

 

 
Fonte: Aquino RC. Fatores associados ao risco de desnutrição e desenvolvimento de 
instrumento de triagem nutricional [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Saúde 
Pública; 200534. 
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 ANEXO 3 - PALLIATIVE PERFORMANCE SCALE (PPS) 

 

 

Fonte: Arantes ACLQ. Indicações de Cuidados Paliativos. In: Manual de cuidados 
paliativos / Academia Nacional de Cuidados Paliativos. - Rio de Janeiro: Diagraphic, 
200910. 
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ANEXO 4 - ESCALA DE BRADEN 

 
  

ESCALA DE BRADEN 
 Pontuação Pontuação 

obtida 
Percepção sensorial 
habilidade de responder 
significativamente à pressão 
relacionada ao desconforto. 

1 – completamente limitado  
2 – muito limitado 
3 – levemente limitado 
4 – nenhuma limitação 

Umidade 
grau ao qual a pele está 
exposta à umidade. (atenção 
ao uso de fralda, drenos, 
sondas e sudorese) 

1 – constantemente úmida  

2 – muito úmida 

3 – ocasionalmente úmida 

4 – raramente úmida 

Atividade física 
Grau de atividade física 
(capacidade de sair do leito). 

1 - acamado  
2 – restrito á cadeira 
3 – caminha ocasionalmente 
4 – caminha frequentemente 

 Mobilidade física 
habilidade de mudar e 
controlar as posições 
corporais. 

1 – completamente imobilizado  
2 – muito limitado 
3 – levemente limitado  
4 – nenhuma limitação 

Nutrição 
padrão usual de ingestão 
alimentar 

1 – muito pobre  
2 – provavelmente inadequado 
3 - adequado 
4 - excelente 

Fricção e cisalhamento 1 - problema  
2 – potencial para problema 
3 – nenhum problema aparente 

PONTUAÇÃO TOTAL  
 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
em risco (escores de 15 a 18) 
risco moderado (escores de 13 a 14) 
alto risco (escores de 10 a 12) 
risco muito alto (escores ≤ 9) 

 

 

Fonte: Paranhos WY, Santos VLCG. Avaliação de risco para úlceras de 
pressão por meio da escala de Braden, na língua portuguesa. Rev Esc Enf 
USP. 1999;33(número especial):191-20636; Ayello EA, Braden B. How and why 
to do pressure ulcer risk assessment. Adv Skin Wound Care. 2002;15(3):125-
3137; Serpa LF, Santos VLCG, Paranhos WY. Escalas de avaliação de risco 
para o desenvolvimento de úlceras por pressão. In: Prevenção e tratamento de 
úlcera por pressão / editora Leila Blanes, Lydia Massako Ferreira. São Paulo: 
Editora Atheneu, 2014.p.13-2638. 
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ANEXO 5 – CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES POR PRESSÃO 

 
CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES POR PRESSÃO (NPUAP 2016) 

Ilustração dos estágios das LP40 Estágios das LP17 

 

LP estágio 1: pele íntegra com eritema que não embranquece 
Há eritema localizado ou mudança na sensibilidade, temperatura ou 
endurecimento, que não embranquece, em área de pele íntegra (em pele 
escura, pode parecer diferente); não há descoloração púrpura ou castanha. 

 

LP estágio 2: perda da pele em sua espessura parcial com exposição da 
derme 
O leito da ferida é viável, com coloração rosa ou vermelha, é úmido e pode se 
apresentar com bolha intacta (com exsudato seroso) ou rompida. Não há 
outros tipos de tecidos no leito. Normalmente ocorrem em resultado de 
microclima inadequado e cisalhamento (na área da pelve ou calcâneo). Não 
confundir com lesões na pele associadas à umidade, lesão associada à 
adesivos médicos ou feridas traumáticas. 

 

LP estágio 3: perda da pele em sua espessura total 
Há a perda da pele em sua espessura total e o tecido subcutâneo é visível, 
frequentemente há tecido de granulação e epíbole (ferida com bordas 
enroladas). Pode haver esfacelo ou escara; descolamento ou túneis. A 
profundidade vai depender da localização anatômica, uma vez que áreas com 
maior espessura de tecido subcutâneo, podem se apresentar como lesões 
profundas. 

 

LP estágio 4: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular 
Há a perda da pele em sua espessura total em que há a exposição ou 
palpação da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Pode 
haver esfacelo e/ou escara; frequentemente pode haver epíbole, 
descolamento e/ou túneis. A profundidade vai depender da localização 
anatômica. 

 

LP não classificável: perda da pele em sua espessura total e perda 
tissular não visível. 
Há a perda da pele em sua espessura total e perda tissular em que a 
extensão do dano não pode ser averiguada devido a toda a área estar 
encoberta por esfacelo ou escara. Uma vez que estas forem removidas, será 
possível classifica-las como uma LP estágio 3 ou 4. Se houver escara estável, 
ou seja, seca, aderida, sem eritema ou flutuação, em membro isquêmico ou 
calcâneo, não deve ser removida. 

 

LP tissular profunda: descoloração vermelho escura, marrom ou 
púrpura, persistente e que não embranquece 
A pele pode ou não estar intacta, com área localizada e persistente de 
descoloração vermelho escura, marrom ou púrpura, persistente e que não 
embranquece ou ainda separação epidérmica com lesão de leito escurecido 
ou bolha com exsudato sanguinolento. Antes de seu surgimento ocorrem. 
Normalmente, dor e mudança de temperatura. Ocorre devido a pressão 
intensa e/ou prolongada e cisalhamento na interface osso-músculo. Podem 
evoluir rapidamente revelando a extensão da lesão tissular ou se resolver 
sem perda tissular. 

FONTE: National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). Pressure Injury Staging Illustrations. 
[citado ago.28]. Disponível em: http://www.npuap.org/resources/educational-and-clinical-
resources/pressure-injury-staging-illustrations/41 e Associação Brasileira de Estomaterapia: estomias, 
feridas e incontinência (SOBEST) e Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia 
(SOBENDE). Classificação das lesões por pressão: consenso NPUAP 2016 – adaptada 
culturalmente para o Brasil. 2016. [citado 2016 ago.15]. Disponível em: 
http://www.sobest.org.br/textod/35)17. 
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ANEXO 6 – CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES POR PRESSÃO (ADICIONAL) 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES POR PRESSÃO (NPUAP 2016) 

Ilustração das LP40 Classificação das LP17  

 LP relacionada a dispositivo médico  
Ocorre devido ao uso de dispositivos médicos 
utilizados para fins diagnósticos ou terapêuticos. A 
LP normalmente se apresenta com padrão ou forma 
do dispositivo e deve ser classificada com os 
estágios acima descritos, uma vez que essa 
terminologia descreve a etiologia da lesão. 

 

LP em membranas mucosas 
Ocorrem em membranas mucosas devido ao uso de 
dispositivos médicos no local do dano, e devido à 
anatomia desse tecido, não pode ser classificada 
com os estágios acima citados. 
 

FONTE: National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). Pressure Injury Staging 
Illustrations. [citado ago.28]. Disponível em: http://www.npuap.org/resources/educational-
and-clinical-resources/pressure-injury-staging-illustrations/41 e Associação Brasileira de 
Estomaterapia: estomias, feridas e incontinência (SOBEST) e Associação Brasileira 
de Enfermagem em Dermatologia (SOBENDE). Classificação das lesões por pressão: 
consenso NPUAP 2016 – adaptada culturalmente para o Brasil. 2016. [citado 2016 
ago.15]. Disponível em: http://www.sobest.org.br/textod/35)17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICADA DE ACORDO COM OS 
ESTÁGIOS DAS LP (ANEXO 5) 
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ANEXO 7 - SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO – STAR – LESÃO POR FRICÇÃO 

 

 

Fonte: Strazieri-Pulido KC. Adaptação cultural e validação do instrumento “STAR Skin Tear 
Classification System” para a língua portuguesa no Brasil. São Paulo: Escola de Enfermagem, 
Universidade de São Paulo; 2010.  
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ANEXO 8 - PARECER CONSTUBSTANCIADO DO CEP 

Escola de Enfermagem da USP (pág.1/4) 

 

 

 



Anexos 107 

Ednalda Maria Franck 

 

ANEXO 8 - PARECER CONSTUBSTANCIADO DO CEP  

Escola de Enfermagem da USP (pág. 2/4) 
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ANEXO 8 - PARECER CONSTUBSTANCIADO DO CEP 

Escola de Enfermagem da USP (pág. 3/4) 
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ANEXO 8 - PARECER CONSTUBSTANCIADO DO CEP  

Escola de Enfermagem da USP (pág. 4/4) 
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ANEXO 9 - PARECER CONSTUBSTANCIADO DO CEP 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (pág.1/3)   
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ANEXO 9 - PARECER CONSTUBSTANCIADO DO CEP  

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (pág. 2/3) 
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ANEXO 9 - PARECER CONSTUBSTANCIADO DO CEP  

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (pág. 3/3) 

 

 


