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Baptista CMC. Avaliação do custo e da eficácia da implantação de um protocolo de
prevenção de úlcera por pressão em uma unidade de pronto socorro adulto [tese]. São
Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2015.
RESUMO
Introdução: O atendimento nos Serviços de Emergência não está direcionado para a
prevenção de agravos, como a ocorrência de úlceras por pressão (UP), visto que é centrado
na manutenção da vida e na estabilização das condições hemodinâmicas dos pacientes.
Contudo, há evidências de que poucas horas de permanência em leitos de observação são
suficientes para o desenvolvimento de UP tornando fundamental a identificação dos
pacientes de risco e a adoção precoce de medidas preventivas. Objetivo: Avaliar os custos e
a eficácia da implantação de um protocolo de prevenção de UP na Unidade de Pronto
Socorro Adulto (PSA) do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP).
Método: Trata-se de pesquisa quantitativa, exploratório-descritiva, na modalidade de estudo
de caso único. Previamente a implantação do protocolo realizou-se o levantamento dos
índices de prevalência e de incidência de UP. Em seguida foi desenvolvido um programa
educacional teórico-prático, com ênfase na prevenção de UP, destinado à equipe de
enfermagem. Três meses após a implementação do protocolo levantou-se, novamente, os
índices de prevalência e de incidência de UP. Para a apuração dos custos diretos foram
mapeadas as etapas relativas à aquisição de produtos, acessórios e equipamentos e
levantamento dos índices de prevalência e incidência de UP antes e depois da
implementação do protocolo. O salário hora/profissional foi multiplicado pelo tempo
despendido em cada atividade e o custo unitário dos insumos multiplicado pela quantidade
adquirida para a viabilização do protocolo. Resultados: Antes da implantação do protocolo
de prevenção de UP, foi obtido o índice de prevalência de 6,67% e de incidência de 3%. Os
custos diretos da implantação do protocolo totalizaram R$ 31.870,00 (100%) sendo R$
11.650,93 (36,56%) relativos às atividades de implementação; R$ 10.102,90 (31,70%)
referentes à MOD das enfermeiras que levantaram os índices de prevalência e incidência de
UP antes da implantação; R$ 7.079,67 (22,21%) referentes à MOD das enfermeiras que
levantaram os índices de prevalência e incidência de UP depois da implementação e R$
3.036,50 (9,53%) para a aquisição de produtos, acessórios e equipamentos. Após a
implementação evidenciou-se a diminuição nos índices de prevalência e de incidência para
0% e 1,38%, respectivamente. Conclusão: O investimento na capacitação teórico-prática
dos profissionais de enfermagem e a aquisição de produtos, acessórios e equipamentos,
necessários para viabilizar a exequibilidade do protocolo de prevenção, são fatores
indissociáveis para o alcance de um resultado eficaz e, consequentemente, melhoria
contínua da qualidade da assistência.
Descritores: Serviços Médicos de Emergência, Enfermagem em Emergência, Úlcera por
pressão, Cuidados de Enfermagem, Custos e Análise de Custo, Controle de Custos.

Baptista CMC. Efficiency and cost assessment for implementation of a pressure ulcer
prevention protocol in hospital emergency services [thesis]. São Paulo (SP), Brasil: Escola
de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2015.
ABSTRACT
Introduction: The care in Emergency Services is not directed at the prevention of diseases,
as the occurrence of pressure ulcers (PU), since its focus is based on the maintenance of life
and stabilization of hemodynamic conditions of patients. However, there is evidence that a
few hours spent in observation beds are sufficient for the development of PU, being
important to identify risk patients and the early adoption of preventive measures. Objective:
To evaluate the cost and effectiveness for the implementation of a PU prevention protocol in
Adult Emergency Services (AES) at the University Hospital of the Universidade de São Paulo
(UH-USP). Method: This is quantitative, exploratory and descriptive study, with a single case
study design. Previously to the protocol implementation, a survey on the prevalence and
incidence of PU was carried out. Next, theoretical and practical educational program, with
emphasis on prevention of PU, was developed for the nursing staff. Three months after the
protocol implementation, again, the prevalence and incidence of PU was assessed. For the
calculation of direct costs, the stages related to the acquisition of products, accessories and
equipment were mapped, and also a survey on the prevalence and incidence of PU before
and after protocol implementation was performed. The hourly wage / professional was
multiplied by the time spent on each activity and the unit cost of inputs multiplied by the
amount acquired for the viability of the protocol. Results: Before the implementation of PU
prevention protocol, the prevalence rate of 6.67% and incidence of 3% were obtained. The
direct costs for implementing the protocol amounted to R $ 31.870.00 (100%) being R $
11.650,93 (36.56%) regarding the implementation of activities; R $ 10.102,90 (31.70%) for
the MOD of nurses who raised the prevalence and incidence of UP rate before
implementation; R $ 7.079,67 (22.21%) for the MOD of nurses who raised the prevalence
and incidence of UP rates after implantation and R $ 3.036,50 (9.53%) for the acquisition of
products, accessories and equipment. After implantation it was observed a decrease in
prevalence and incidence rates to 0% and 1.38% respectively. Conclusion: Investment in
theory and practice training for nurses and the acquisition of products, accessories and
equipment necessary to enable the feasibility of the prevention protocol, are factors
inextricably linked to achieving an effectively outcome and consequently improving
continuous quality of care.
Keywords: Emergency Medical Services, Emergency Nursing, Pressure ulcer, Nursing
Care, Costs and Cost Analysis, Cost Control.
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INTRODUÇÃO

O mundo vem passando por uma transição demográfica e epidemiológica
importante. As enfermidades infecciosas e parasitárias, frequentes em anos
passados, cedem lugar às doenças crônico-degenerativas, aumentando a
necessidade de cuidados especializados, prolongados e dispendiosos, específicos
para uma população mais idosa, com maior risco de queda, propensa ao
desenvolvimento de feridas crônicas, hospitalizações frequentes e exige das
instituições de saúde uma política adequada de prevenção sem a qual, os custos
com os tratamentos aumentarão assustadoramente(1).
O desenvolvimento de úlceras por Pressão (UP) constitui-se em um
problema multifatorial, complexo e dinâmico a ser enfrentado tanto pelo sistema de
saúde, devido ao exponencial aumento dos custos com o tratamento, quanto para o
paciente e família que vivenciam a traumática experiência em relação à dor, ao
desconforto, a hospitalização prolongada, a necessidade de cuidados especializados
com a ferida(2-4).
Autores têm evidenciado que a ênfase do cuidado dos profissionais de
saúde deve estar voltada para intervenções preventivas com a implantação e
utilização de protocolos de prevenção e de avaliação de risco para a prevenção de
agravos à saúde dos pacientes, incluindo prevenção de lesões de pele como as
UP(2-6, 7).
A relevância da adoção de ações preventivas de UP é inquestionável (8).
Especialmente para se incrementar o empenho de evitar os custos intangíveis, isto
é, aqueles correspondentes ao impacto da situação da doença na qualidade de vida
da pessoa, às perdas associadas, à presença de dor e de sofrimento que também
se estende aos seus entes significativos(9). Cabe destacar que os custos intangíveis
são considerados os mais difíceis de serem medidos ou valorados, pois dependem
da percepção que o paciente tem sobre seus problemas de saúde e as suas
consequências sociais(10).
As UP podem ser conceituadas e classificadas de diferentes maneiras. No
entanto, em 1989, o National Pressure Advisory Panel (NPUAP), órgão norte
americano composto por 15 profissionais especialistas reconhecidos nas áreas de
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medicina, enfermagem, podologia, nutrição e fisioterapia, estabeleceu uma
classificação

das

UP

de

acordo

com

o

comprometimento

dos

tecidos,

compreendendo os graus de I a IV, sendo o grau I correspondente ao estágio inicial
da lesão e o grau IV o estágio avançado. Essa classificação foi recomendada pela
Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR), em 1992, para uso universal,
o que permitiu a uniformização das informações(11).
Em 2007, o NPUAP revisou o conceito e a classificação das UP tendo
sido acrescentados dois estágios aos quatro já existentes, ou seja, "suspeita de
lesão tissular profunda e úlceras inclassificáveis” (12-13).
Em 2009, os membros do NPUAP e do European Pressure Ulcer Advisory
Panel (EPUAP), em colaboração internacional, constataram semelhanças existentes
entre a classificação por “grau” utilizada nos Estados Unidos da América (EUA) e por
“estágio”, utilizada na Europa e decidiram estabelecer um sistema de classificação
comum para ser utilizado por toda a comunidade internacional. “Categoria” foi o
termo encontrado e aceito pelas duas organizações, para ser utilizado tanto na
comunidade europeia, quanto na americana, conforme apresentado a seguir(14).

Definição de UP
UP é uma lesão localizada da pele e/ou tecido subjacente, normalmente
sobre uma proeminência óssea, em resultado da pressão ou de uma combinação
entre esta e forças de torção. As úlceras por pressão também estão associadas
fatores contribuintes e de confusão, cujo papel ainda não se encontra totalmente
esclarecido.

Categoria I: eritema não branqueável
Pele intacta com rubor não branqueável numa área localizada, normalmente
sobre uma proeminência óssea. Em pele de pigmentação escura pode não ser
visível o branqueamento; a sua cor pode ser diferente da pele em redor. A área pode
estar dolorosa, dura, mole, mais quente ou mais fria comparativamente ao tecido
adjacente. A categoria I pode ser difícil de identificar em indivíduos com tons de pele
escuros. Pode ser indicativo de pessoas “em risco”.
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Categoria II: perda parcial da espessura da pele
Perda parcial da espessura da derme que se apresenta como uma ferida
superficial (rasa) com leito vermelho - rosa sem esfacelo. Pode também se
apresentar como flictena fechada ou aberta, preenchida por líquido seroso ou serohemático. Apresenta-se como uma úlcera brilhante ou seca, sem crosta ou
equimose (indicador de lesão profunda). Esta categoria não deve ser usada para
descrever fissuras da pele, queimaduras por abrasão, dermatite associada à
incontinência, maceração ou escoriação.

Categoria III: perda total da espessura da pele
Perda total da espessura tecidual. Pode ser visível o tecido adiposo
subcutâneo, mas não estão expostos os ossos, tendões ou músculos. Pode estar
presente algum tecido desvitalizado (fibrina úmida), mas não oculta à profundidade
dos tecidos lesados. Pode incluir lesão cavitária e encapsulamento. A profundidade
de uma úlcera de categoria III varia com a localização anatômica. A asa de nariz,
orelhas, região occipital e maléolos não têm tecido subcutâneo (adiposo) e uma
úlcera de categoria III pode ser superficial. Em contrapartida, em zonas com
adiposidade abundante podem desenvolver-se úlceras de pressão de categoria III
extremamente profundas. O osso/tendão não são visíveis ou diretamente palpáveis.

Categoria IV: perda total da espessura dos tecidos
Perda total da espessura dos tecidos com exposição óssea, dos tendões ou
músculos. Pode estar presente tecido desvitalizado (fibrina úmida) e ou tecido
necrótico. Frequentemente são cavitárias e fistulizadas. A profundidade de uma
úlcera por pressão de categoria IV varia com a localização anatômica. A asa de
nariz, orelhas, Região occipital e maléolos não têm tecido subcutâneo (adiposo) e
estas podem ser superficiais. Uma úlcera de categoria IV pode atingir músculos e/ou
estruturas de suporte (ex. fáscia, tendão ou cápsula articular) tornando a
osteomielite e a osteítes prováveis de acontecer. Existe osso/músculo exposto,
visível ou diretamente palpável.
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Inclassificáveis/Não graduáveis: Perda total da espessura da pele ou de
tecidos - profundidade indeterminada
Perda total da espessura dos tecidos, na qual a profundidade atual da
úlcera está bloqueada pela presença de tecido necrótico (amarelo, acastanhado,
cinzento, verde ou castanho) e/ou escara (tecido necrótico amarelo escuro, castanho
ou preto) no leito da ferida. Até que seja removido tecido necrótico suficiente para
expor a base da ferida, a verdadeira profundidade não pode ser determinada; é, no
entanto uma úlcera de categoria III ou IV. Uma escara estável (seca, aderente,
intacta e sem eritema ou flutuação) nos calcâneos, serve como curativo biológico
natural e não deve ser removida.

Suspeita de lesão nos tecidos profundos
Área vermelha escura ou púrpura localizada em pele intacta e descorada
ou flictena preenchida com sangue, provocadas por danos no tecido mole
subjacente pela pressão e ou forças de torção. A área pode estar rodeada por tecido
mais doloroso, firme, mole, úmido, quente ou frio comparativamente ao tecido
adjacente. A lesão dos tecidos profundos pode ser difícil de identificar em indivíduos
com tons de pele escuros. A evolução pode incluir uma flictena de espessura fina
sobre o leito de uma ferida escura. A ferida pode evoluir adicionalmente ficando
coberta por uma fina camada de tecido necrótico (escara). A sua evolução pode ser
rápida expondo outras camadas de tecido adicionais mesmo com o tratamento
adequado.
Esclarece-se que as duas novas categorias acrescentadas em 2007 pela
NPUAP são geralmente classificadas como categoria V na comunidade europeia,
porém elas continuam fazendo parte da classificação americana como duas novas
categorias. Esta diferença deverá ser levada em conta quando se cruzarem dados
de estudos realizados entre os países(14).
Segundo Rogenski(7), a população de risco para o desenvolvimento de UP
não se restringe aos idosos, mas a todo paciente cuja percepção sensorial esteja
comprometida, isto é, indivíduos com paraplegia, em coma, submetidos a cirurgias
de grande porte, com trações ortopédicas, em sedação ou sob restrição mecânica
com aparelhos gessados.
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De acordo com estudo realizado, em 1999, por Beckrich; Aronovitch (15),
cerca de 1,6 milhões de pacientes que desenvolveram UP em hospitais, em casas
de saúde para idosos e doentes crônicos, consumiram aproximadamente 2,2 a 3,6
bilhões de dólares por ano do sistema de saúde americano evidenciando o impacto
do alto custo relacionado ao tratamento das lesões.
Embora no Brasil não sejam conhecidos os valores econômicos relativos
ao tratamento de UP, autores de estudos da literatura nacional e internacional,
afirmam que quanto mais avançado o estágio da UP, mais aumentam os índices de
mortalidade e os custos com seu tratamento(15-20).
Nos EUA, em 2004, aproximadamente um milhão de pessoas foram
afetadas por UP, com custo de 1,6 bilhões/ ano. Na época as UP, de categorias I, II
e III, tiveram custo estimado entre 2.000 e 30.000 dólares por internação, enquanto
que as de categoria IV, ultrapassaram 70.000 dólares por internação(21).
No cenário nacional estudos sobre a incidência e prevalência de UP ainda
são escassos e, na maioria deles, os autores fazem referência ao alto custo com o
tratamento destas lesões, mesmo não tendo realizado o seu custeio (22,24).
A prevenção da ocorrência de UP é responsabilidade de toda equipe
interdisciplinar. No entanto, o enfermeiro, por permanecer ao lado do paciente nas
vinte quatro horas do dia, assume grande parte desta responsabilidade, inclusive no
âmbito de sua função autônoma, decorrente de seu saber especializado e da
complexidade do cuidado(6).
Diante do exposto, entende-se que a prevenção de UP é fundamental
para a qualidade do cuidado, bem como para a redução dos custos globais com a
saúde. Neste sentido, as instituições de saúde vêm desenvolvendo estratégias para
melhoria da qualidade do cuidado, visando à segurança do paciente e dos
profissionais de saúde, com ênfase nas medidas preventivas.
O Departamento de Enfermagem (DE) do Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo (HU-USP), em busca da excelência da qualidade
assistencial

destinada

aos

pacientes

portadores

de

estomias,

feridas

e

incontinências, constituiu em 1994, o Grupo de Estudos em Estomaterapia (GE). O
GE, composto por enfermeiras representantes de todas as Unidades do Hospital,
tem como finalidade promover o desenvolvimento técnico cientifico da equipe de
enfermagem, objetivando uniformizar as suas ações, padronizar os produtos,
acessórios e equipamentos para a prevenção e tratamento de estomias, feridas e
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incontinências e desenvolver pesquisas científicas para embasar a tomada de
decisões em relação à assistência para a prevenção e o tratamento de feridas.
De acordo com Rogenski(25) estudos sobre a prevalência e incidência de
UP são imprescindíveis para verificar o tamanho do problema nas instituições,
monitorar a qualidade da assistência e devem ser utilizados para o planejamento e
desenvolvimento de estratégias para a prevenção e tratamento destas feridas e para
facilitar a adequação de recursos humanos, materiais e financeiros para um
gerenciamento satisfatório.
A prevalência é definida como o número ou porcentagem de pessoas com
UP, em um determinado período de tempo, em uma determinada população e
incidência como o número ou porcentagem de casos novos de pessoas com UP,
num determinado período, em uma determinada população de risco (26).
Estudo sobre a prevalência e incidência de UP em pacientes atendidos no
HU-USP, realizado em 2002, evidenciou altos índices de incidência (39,81%) nas
Unidades de internação da Clínica Médica (CM), Clínica Cirúrgica (CCir) e Unidade
de Terapia Intensiva Adulto (UTIA), quando comparados aos índices internacionais,
que mostram incidências entre 2 a 29%(3,5,27) em pacientes internados em hospitais
gerais(7).
A partir dos resultados deste estudo, as enfermeiras do GE, com o apoio
das enfermeiras do Serviço de Apoio Educacional (SEd), atualmente denominado
Serviço de Ensino e Qualidade (SEQ) do DE, visando contribuir para a diminuição da
ocorrência de UP elaboraram um Protocolo de Prevenção de UP (Anexo 1), baseado
nas diretrizes do NPUAP(28-29).
Durante o processo de elaboração do protocolo de prevenção, foram
realizadas pesquisas para aquisição de produtos, acessórios e equipamentos para a
viabilização do protocolo. No entanto, na época havia falta de acessórios adequados
no mercado para posicionamento correto dos pacientes em risco para desenvolver
UP. Então, enfermeiras do GE desenharam os acessórios necessários para o
posicionamento dos pacientes e a Coordenadora do GE, solicitou a confecção dos
mesmos às empresas especializadas.
Com o protocolo estruturado e os materiais, acessórios e equipamentos
disponíveis, as enfermeiras do GE e do SEQ convidaram duas enfermeiras das
Unidades de CM, CCir e UTIA para integrarem um grupo de agentes multiplicadores
do protocolo junto aos profissionais de enfermagem nas respectivas Unidades.
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Em 2005 o protocolo de prevenção de UP foi implantado depois de
realizado um programa educacional composto por vinte e três treinamentos teóricopráticos dos profissionais das Unidades acima citadas, com duração de quatro horas
cada um, obtendo-se a participação de 71% dos enfermeiros e 78,4% dos
técnicos/auxiliares de enfermagem.
Após a implementação do protocolo de prevenção de UP, realizaram-se
treinamentos destinados aos profissionais de enfermagem que não haviam
participado do programa educacional e àqueles recém-admitidos na Instituição.
Assim, a Incidência de UP passou a ser um dos Indicadores de Qualidade
adotados no HU-USP. Desde então, os dados verificados mensalmente mostraram
acentuada diminuição da incidência e mantiveram-se entre 3% e 10%, variando,
para mais ou para menos, de acordo com as condições clinicas dos pacientes
internados, demonstrando a efetividade das medidas preventivas implementadas.
Ao ser realizado novo estudo(7) nas unidades de CM, CCir e UTIA,
verificou-se a incidência de UP de 18,4%. Embora este resultado tenha sido
expressivamente inferior ao primeiro estudo realizado (39,8%), a incidência mostrouse mais elevada que os meses anteriores apontando para a premente necessidade
de investimentos para nova sensibilização de toda a equipe.
Em 2012, realizou-se outro treinamento, de caráter obrigatório para todos
os profissionais de enfermagem das áreas onde o protocolo havia sido
implementado, aberto aos demais profissionais do Hospital. Durante a condução do
mesmo, alguns profissionais alocados no Pronto Socorro Adulto (PSA), apontaram
para a necessidade da implantação do protocolo de prevenção de UP, também no
PSA e questionaram a não disponibilidade de produtos, acessórios e equipamentos
para a prevenção destas lesões na Unidade, uma vez que pacientes de risco
permaneciam em observação por mais de vinte e quatro horas e, na sua percepção,
eram encaminhados às Unidades de internação com UP desenvolvidas no PSA.
Frente a estas manifestações observou-se que no PSA enquanto os
pacientes não eram transferidos para outros serviços de saúde ou admitidos nas
Unidades de internação, via de regra, permaneciam em macas estreitas que
dificultam a mobilidade, acomodados sobre colchões inadequados, com alimentação
irregular ou em jejum para realização de exames diagnósticos, aumentando e
agravando o risco para o desenvolvimento de UP. Enfatiza-se que os colchões ou
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superfícies de macas, geralmente, são projetados para o transporte de pacientes ou
para acomodá-los por um curto período de permanência.
De acordo com a literatura nacional e internacional, os pacientes que
permanecem por tempo prolongado nos serviços de emergência, necessitam que
cuidados preventivos sejam instituídos precocemente, a partir de sua internação,
para evitar o agravamento de situações críticas(6,30).

1.1 O RISCO DE OCORRÊNCIA DE UP EM PACIENTES EM SERVIÇOS DE
EMERGÊNCIA

Diversas

terminologias

eram

utilizadas

para

nominar

as

Unidades/Serviços destinados ao atendimento de pacientes em situação de urgência
e emergência, como exemplos, Pronto Atendimento, Pronto Socorro e Serviços de
Emergência.
Para padronizar essas terminologias, o Ministério da Saúde, em 1985 e
1987, publicou capítulos nas Normas de Administração e Controle dos Hospitais,
estabelecendo terminologias básicas em saúde(31,32).
Desta forma, Pronto Atendimento foi definido como uma Unidade que
presta assistência a doentes, com ou sem risco de morte, cujos agravos à saúde
necessitam de atendimento imediato e realizado dentro do horário de funcionamento
do estabelecimento de saúde, porém sem leitos de observação e Pronto Socorro,
como uma unidade hospitalar que presta assistência a pacientes externos com ou
sem risco de morte, com atendimento imediato de acordo com os agravos a saúde e
que tem seu funcionamento ininterrupto nas 24 horas do dia e dispõe de leitos de
observação.
A procura da população pelos serviços de Saúde, cuja porta de entrada
deveria ser a Atenção Básica, tem aumentado sistematicamente nos Serviços de
Emergência e Pronto Atendimento, para a resolução dos mais variados problemas,
em decorrência das dificuldades encontradas na prestação de serviços à saúde na
rede básica.
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Alguns autores referem que a intensa procura pelos Serviços de
Emergência ocorre devido à facilidade de acesso nas 24 horas do dia e sobretudo,
pela possibilidade de atenção médica quase imediata, indicação terapêutica e
resolubilidade alta para os problemas. Além disso, alguns estudos apontam fatores
socioeconômicos associados à alta demanda de utilização destes serviços (33).
Os Serviços de Emergência são considerados porta de entrada do
sistema de saúde pela população e recebem, além dos pacientes de emergência e
urgência, um grande número de pacientes que deveria e poderia ser atendido em
serviços de atenção primária da região na qual estão inseridos. Essa demanda
causa transtorno aos Prontos Socorros, pois prejudica a qualidade da assistência
prestada à população, devido à superlotação e consequente sobrecarga de trabalho
às equipes(19,34).
Devido às características próprias dos Prontos Socorros, a atenção e o
foco do atendimento, não estão voltados para a prevenção de doenças ou de feridas
como as UP, pois estão centralizados na manutenção da vida e na estabilização das
condições

hemodinâmicas

dos

pacientes(19,34-35).

Contudo,

o

período

de

permanência dos pacientes, em observação nos Prontos Socorros, vem aumentando
sistematicamente, devido à carência de leitos nas instituições de saúde e às altas
taxas de ocupação dos mesmos, elevando o risco ou a predisposição para o
desenvolvimento de UP(15,17-20).
Estudo desenvolvido em um Pronto Socorro de Barcelona demonstrou
que poucas horas de permanência do paciente em observação foram suficientes
para o desenvolvimento de UP evidenciando a identificação dos pacientes de risco e
a implantação precoce de medidas preventivas como estratégias para a redução a
taxa de incidência de UP(6).
Bryant(36) descreve que uma pressão em torno de 60-70 mmHg, mantida
por um período de duas horas, pode provocar uma lesão isquêmica no tecido, uma
vez que a pressão exercida sobre os vasos, impede o fornecimento de oxigênio e
nutrientes e, consequentemente, provoca o início do dano tecidual.
Os pacientes atendidos nos Serviços de Emergência e que permanecem
em observação, raramente recebem alta ou são transferidos para unidades de
internação num período inferior a duas horas, ou seja, período suficiente para o
início de dano aos tecidos(6).
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Autores afirmam que um novo olhar deve ser dirigido aos Serviços de
Emergência das instituições de saúde, e os profissionais que lá atuam, devem tomar
para si a responsabilidade de identificar os pacientes de risco e prevenir o
desenvolvimento de UP, por meio da implementação de protocolos visando nortear a
assistência e estabelecer cuidados preventivos específicos para evitar tão fatídico
evento(34,37).
Baumgarten et al.(38) em estudo prospectivo realizado em Serviços de
Emergência de dois hospitais de ensino de grande porte da Pensilvânia, estimaram
que 6,2% dos pacientes adquiriram UP, antes de serem transferidos para as
unidades de internação.
Apesar de a literatura não definir um tempo exato, para o aparecimento
de UP alguns autores

(2,6,30,38)

referem que duas horas, sem alivio da pressão, são

suficientes para seu desenvolvimento. Desta forma, é imprescindível que estratégias
de prevenção sejam implementadas assim que o paciente é admitido nos Serviços
de Emergência.
Estudos têm mostrado que protocolos de prevenção de UP são efetivos
para reduzir a incidência de UP adquiridas nos hospitais. Os autores referem que
mesmo que as medidas preventivas sejam consideradas dispendiosas o impacto
econômico do tratamento das UP é maior do que o custo com a sua prevenção(15,1718,20,30,39-40)

. Estudo realizado na Holanda evidenciou que o tratamento das UP

correspondeu de 0,1 a 1,0% do total do custo global do Sistema de Saúde,
representando entre 89 e 119 milhões de euros(41).
No Brasil não há estudos nacionais e/ou regionais sobre o custo com a
prevenção de UP e sim, estudos locais, como uma pesquisa recente, realizada nas
Unidades de CM, CCir e UTIA do HU-USP, objetivando calcular os custos diretos da
implantação de um protocolo de prevenção de UP. Este estudo evidenciou custos
totalizando US$ 60,857.38 (100%), sendo US$ 38,297.64 (62,93%) relativos à mão
de obra direta de enfermeiros (Diretor de Divisão, Chefe e Assistencial),
Técnicos/Auxiliares de Enfermagem e Secretária e US$ 22,559.74 (37,07%)
referentes à aquisição de produtos, acessórios e equipamentos(8).
Ressalta-se, ainda, que o Sistema de Saúde Brasileiro, não está
preparado para receber a demanda de pacientes idosos, que necessitam de
cuidados especiais, requerendo materiais e equipamentos específicos e adequado
número de profissionais para atender com segurança e qualidade (6).
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Salienta-se a relevância da projeção do uso racional de materiais médicohospitalares à administração dos recursos das instituições públicas de saúde no
Brasil, tendo em vista que as despesas nesta área são crescentes, enquanto os
recursos disponibilizados não aumentam na mesma proporção(42).
O processo de gestão de custos na área da saúde pública brasileira é
desafiador. Nesta perspectiva, ressalta-se a necessidade de estudos na área de
gestão de custos hospitalares, principalmente dos hospitais universitários que, por
serem referência em tecnologia, precisam oferecer serviços e equipamentos de alta
tecnologia, porém, com eficiência no uso dos recursos(42).
A contenção dos recursos utilizados na assistência à saúde e o aumento
crescente da população à procura por serviços de saúde, impelem para a realização
de estudos na área da economia da saúde a fim de adequar os cuidados e equipar
as unidades de acordo com o perfil de risco dos pacientes(42).

1.2 GERENCIAMENTO DE CUSTOS

A economia da saúde tem um papel fundamental em todo o mundo, pois
fornece parte dos instrumentos para esclarecer como utilizar da melhor forma
possível os recursos financeiros, materiais e humanos(43).
Autores enfatizam que recursos escassos e custos crescentes afetam não
somente aos hospitais, mas a todos os prestadores de serviços de saúde que devem
buscar maior eficiência e avaliar mais as contenções de custos(44).
A análise econômica procura identificar um conjunto de critérios que
podem ser úteis na decisão entre diferentes intervenções, quando se têm recursos
escassos(45).
De acordo com Saes(46), a preocupação da análise econômica pelo custo
ou pela eficiência não pressupõe uma prioridade dos objetivos mercantis sobre a
saúde, senão ao contrário, o custo não é mais que uma valoração monetária dos
recursos e estes não são importantes em si mesmo, mas constituem um elemento
imprescindível para melhorar a saúde e o bem estar da população.
O gasto com a saúde vem crescendo acentuadamente desde a 2 a guerra
mundial, tendo como causas principais o aumento e envelhecimento da população,
as transformações nas estruturas de morbimortalidade, os avanços no campo da
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tecnologia médica, as estruturas securitárias com inclusão de novos segmentos,
como a clientela dos serviços de saúde com toda sua complexidade e diversificação,
além do aumento do grau de consciência de cidadania, fazendo com que a
população exija mais os seus diretos(43,47-49).
Os gestores das instituições públicas de saúde convivem, cotidianamente,
com esses desafios o que aumenta a pressão para que encontrem alternativas
exequíveis para enfrentá-los.
De acordo com Bonacim, Araújo(50) os gestores das organizações passam
a ter a necessidade de instrumentos gerencias adequados para administrar os
recursos utilizados na execução de suas atividades, uma vez que estão inseridas em
um mercado altamente competitivo.
O controle de custos nas instituições de saúde, sejam elas privadas ou
públicas, tem sido destacado como de grande importância uma vez que a demanda
por serviços de saúde pela população é grande e os recursos limitados (51).
Há mais de uma década Francisco, Castilho(52) explicitavam que a
crescente elevação dos custos na saúde aflorava nos profissionais da saúde a
necessidade de maior conhecimento sobre o tema custos para viabilizar e
incrementar a prática profissional.
Dentre as atribuições do processo de trabalho do enfermeiro está o
gerenciamento dos recursos humanos, ambientais e materiais, bem como o
estabelecimento da articulação entre a equipe multiprofissional e os serviços de
apoio(53). Assim, as atividades gerenciais do enfermeiro tem como finalidade a
qualidade do cuidado de enfermagem(54).
Já em 1993 o Conselho Internacional de Enfermeiros(55) apontava a
necessidade dos enfermeiros levarem em conta os custos, ao avaliarem os
resultados de suas ações, uma vez que constituíam importante nível decisório na
alocação de recursos nas unidades de saúde. Essa preocupação advinha das
crescentes pressões econômicas sobre os sistemas de atenção à saúde, em todo
mundo e, consequentemente, sobre assistência de enfermagem. Declarava também
que as finanças constituíam outro domínio de conhecimento da enfermagem e
recomendava que os profissionais promovessem investigações para validar
metodologias de cálculo de custos.
Para que a apuração, o controle e a contenção/minimização dos custos
sejam efetivos os profissionais que gerenciam as unidades hospitalares necessitam
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desenvolver conhecimentos que os instrumentalize para a tomada de decisões e
alocação de recursos. Dentre esses profissionais estão os enfermeiros que vêm
despertando para a importância de estudar os custos, uma vez que o domínio dessa
temática propicia a otimização dos recursos envolvidos na prestação da assistência,
sem prejuízos a qualidade e a acessibilidade, além de possibilitar evitar a ocorrência
de desperdícios(56).
Frente ao aumento de demanda por serviços de saúde pela população e
devido à escassez de recursos, principalmente financeiros, é fundamental, para o
gerenciamento de serviços, que os profissionais da saúde façam uma apuração dos
custos dos procedimentos que realizam(57).
Dentre os procedimentos constituintes da assistência de enfermagem está
à responsabilidade pelo tratamento de feridas, que, ao consumir recursos humanos,
materiais e estruturais, gera altos custos para a instituição, principalmente no que se
refere ao cuidado de lesões crônicas como as UP. Porém, reitera-se que a adoção
de medidas preventivas de UP constitui-se em importante estratégia para diminuir os
custos inerentes ao consumo de recursos, bem como contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos pacientes e evitar a sobrecarga de trabalho à equipe de
saúde.
Concorda-se que existem diversos motivos que justificam a importância
dos profissionais de enfermagem atuar na prevenção de UP. Segundo Gouveia et
al(58) para reduzir a sua incidência são necessários investimentos em recursos
humanos, materiais e metodológicos. Os autores reconhecem que esses custos são
consideráveis, porém defendem que são menores do que aqueles referentes ao
tratamento das úlceras.
Portanto, os enfermeiros possuem um papel fundamental na prevenção e
no tratamento das feridas e precisam estar cientes de suas responsabilidades
quanto a possuir adequado conhecimento técnico-científico para identificar os
pacientes de risco em desenvolver as UP, para prever e prover insumos, em
quantidade e qualidade, a serem utilizados na prevenção e no tratamento dessas
lesões. Além disso, a identificação do custo da prevenção e do tratamento
possibilitaria aos enfermeiros a obtenção de argumentos sólidos para assegurar sua
continuidade, principalmente da prevenção de UP.
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1.3 JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO

As evidências científicas sobre a ocorrência de UP, em pacientes de
risco(2,6,30,38), bem como a estimativa de aumento da incidência de UP em pacientes
do PSA do HU-USP, admitidos nas unidades de internação (40%), justificam a
necessidade premente da implantação do protocolo de prevenção de UP nesta
Unidade.
O PSA atende à demanda espontânea, priorizada de acordo com a
gravidade dos pacientes, bem como a pacientes encaminhados pelas unidades às
quais serve de referência. Em 2012, o HU-USP adotou o protocolo de Manchester
informatizado(59) para classificação de risco, com a intenção de privilegiar as
emergências e as urgências, minimizando e otimizando o tempo decorrido até o
primeiro atendimento médico, priorizando os casos mais graves. Optou pelo
protocolo de cinco extratos ou cores, após levantamento das melhores práticas em
emergências médicas, para estratificar o atendimento aos pacientes (59-60). A tomada
de decisão em relação ao atendimento é baseada nesse protocolo, aliada a
capacidade de julgamento clínico e experiência prévia do enfermeiro.
No HU-USP a classificação de risco é realizada logo após o registro do
paciente no Serviço de Atendimento Médico Estatístico (SAME) possibilitando a
identificação daqueles que necessitam de intervenção médica imediata e de
cuidados de enfermagem, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou
grau de sofrimento, por intermédio de um processo de escuta qualificada e
subsidiada nas queixas, sinais, sintomas, sinais vitais, saturação de oxigênio, escala
de dor, glicemia entre outros.
Após a avaliação, os pacientes são identificados com pulseiras de cores
correspondentes a um dos seis níveis estabelecidos pelo sistema. Pacientes com a
cor vermelha (emergência) tem atendimento imediato; com a cor laranja (urgência
grave) tem atendimento o mais rápido possível; com a cor amarela (urgência) tem
atendimento rápido; com a cor verde (pouca urgência), tem atendimento após
classificação com espera em torno de 120 minutos e aqueles com a cor azul (sem
urgência) são atendidos após todos os demais pacientes, tendo em vista que não
são de risco e deveriam ser atendidos nas unidades básicas da região.
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Em 2014 foram atendidos, em média, 12.712 pacientes/mês na Unidade*,
com tempo médio de permanência entre quatro e sete dias. Na maioria dos casos, a
procura

pelo

atendimento

de

emergência,

decorreu

de

complicações

cardiovasculares, distúrbios metabólicos, doenças infecciosas, traumatismos e casos
ortopédicos.
No Quadro 1 verifica-se o número de atendimentos do PSA para
consultas (Cons), pacientes que permaneceram em observação (Obs) e pacientes
que foram a óbito (Ob), de acordo com a especialidade, bem como, a média de
pacientes/dia atendidos nos meses de janeiro a dezembro de 2014.

* dados estatísticos elaborados pelo SAME do HU-USP.
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Quadro 1 - Atendimentos do PSA consultas, pacientes em observação e óbitos por especialidade e média de pacientes/dia no período de
janeiro a dezembro de 2014. São Paulo-SP, Brasil, 2016
janeiro
CLÍNICAS

fevereiro

março

abril

maio

junho

Cons.

Obs.

Ób.

Cons.

Obs.

Ób.

Cons.

Obs.

Ób.

Cons.

Obs.

Ób.

Cons.

Obs.

Ób.

Cons.

Obs.

Ób.

Clínica geral

5391

338

21

5228

295

20

5935

334

35

7335

367

27

6610

316

32

5706

306

21

Dermatologia

6

0

0

10

0

0

7

0

0

12

0

0

5

0

0

8

0

0

5397

338

21

5238

295

20

5942

334

35

7347

367

27

6615

316

32

5714

306

21

Cirurgia geral

3078

192

1

2909

240

8

3224

264

1

3341

241

3

3181

203

6

2900

192

4

Oftalmologia

988

2

0

792

0

0

934

0

0

1064

1

0

985

0

0

911

0

0

Odontologia

317

3

0

253

2

0

337

3

0

357

3

0

357

4

0

322

3

0

Otorrinolaringologia

1228

1

0

1247

4

0

1455

4

0

1851

4

0

1567

3

0

1654

3

0

Ortopedia

3029

27

0

2735

22

0

3212

50

0

3187

35

0

3113

33

0

2924

30

0

Subtotal

8640

225

1

7936

268

8

9162

321

1

9800

284

3

9203

243

6

8711

228

4

MÉDICA

Subtotal
CIRÚRGICA

38,11

Média paciente/ dia
TOTAL GERAL

14037

563

31,21
22

13174

563

45,88
28

15104

655

47,46
36

17147

651

43,53
30

15818

559

24,83
38

14425

534

25

(Continua)
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(Continuação)
julho
CLÍNICAS

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Cons.

Obs.

Ób.

Cons.

Obs.

Ób.

Cons.

Obs.

Ób.

Cons.

Obs.

Ób.

Cons.

Obs.

Ób.

Cons.

Obs.

Ób.

Clínica geral

5901

289

31

6453

335

28

5994

335

20

6093

328

31

5205

264

22

5828

289

24

Dermatologia

10

0

0

4

0

0

10

0

0

6

0

0

8

0

0

4

0

0

5911

289

31

6457

335

28

6004

335

20

6099

328

31

5213

264

22

5832

289

24

Cirurgia geral

3046

234

9

3351

214

4

3148

176

4

3372

170

7

2777

190

4

2311

182

3

Oftalmologia

973

0

0

1033

0

0

993

1

0

1163

0

0

821

1

0

600

0

0

Odontologia

305

3

0

346

3

0

315

3

0

309

2

0

305

4

0

266

2

0

Otorrinolaringologia

1084

4

0

1080

3

0

1177

1

0

1138

0

0

775

1

0

511

0

0

Ortopedia

2903

41

0

3190

29

0

3151

35

0

3171

70

0

2488

37

0

1770

28

0

Subtotal

8311

282

9

9000

249

4

8784

216

4

9153

242

7

7166

233

4

5458

210

3

MÉDICA

Subtotal
CIRÚRGICA

16,63

Média paciente/ dia
TOTAL GERAL

14222

Fonte: SAME do HU-USP

571

9,43
40

15457

584

17,90
32

14788

551

17,38
24

15252

570

20,70
38

12379

497

18,50
26

11290

499

27
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Devido à falta de leitos para internação no HU ou pela falta de vagas em
outras instituições, diariamente, entre 34 a 40 pacientes, trazidos pelo Serviço de
Resgate dos Bombeiros, pela Policia Militar (PM), pelo Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU) ou por familiares, são mantidos em macas nos
corredores do PSA.
Montezeli e Lopes(61) em estudo realizado para implementação de um
sistema de classificação de pacientes no pronto socorro de um hospital escola de
Curitiba, constataram que devido a um fluxo inadequado de pacientes em
consequência de uma demanda excessiva e incompatível com os leitos disponíveis,
principalmente de terapia intensiva, pacientes que necessitavam de assistência de
enfermagem específica de unidades de internação ou de terapia intensiva,
permaneciam no setor, ocasionando muitas vezes piora do quadro clínico.
O desenvolvimento de ações para a implantação de um protocolo de
prevenção de UP em um contexto tão dinâmico e complexo como o do PSA,
constitui uma oportunidade propícia para responder as seguintes questões:
-

Quais seriam os custos relativos à implantação de um protocolo de prevenção
de UP em um Pronto Socorro de um hospital público de ensino e pesquisa?

-

O levantamento dos índices de prevalência e incidência de UP antes de
depois da implantação e da implementação deste protocolo evidenciaria a sua
eficácia?

2

OBJETIVOS

Objetivos

2

57

OBJETIVOS

2.1 GERAL

-

Avaliar os custos e a eficácia da implantação de um protocolo de prevenção
de úlceras por pressão (UP) na Unidade de Pronto Socorro Adulto (PSA) do
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP).

2.2 ESPECÍFICOS

-

Verificar os índices de prevalência e incidência de UP na Unidade de PSA do
HU-USP antes da implantação de um protocolo de prevenção;

-

Calcular os custos diretos do processo de implantação e implementação do
protocolo de prevenção de UP na Unidade de PSA do HU-USP;

-

Verificar os índices de prevalência e incidência de UP na Unidade de PSA do
HU-USP depois da implementação do protocolo.

3

MÉTODO

Método

3
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Pesquisa quantitativa, exploratória e descritiva, na modalidade de estudo

de caso único(62).
A pesquisa descritiva expõe as características de determinada população
ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza e, apesar
de não ter o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, serve de base
para tal explicação(63).
O estudo de caso constitui-se em um método amplamente utilizado para a
execução da pesquisa exploratória. Trata-se de um estudo em profundidade de uma
unidade de interesse, que pode ser único ou múltiplo, e a unidade de análise pode
ser uma ou mais pessoas, família(s), produto(s), empresa(s) ou unidade(s) da
empresa, um órgão público, ou mesmo um país ou vários países(64).
Opta-se pelo estudo de caso quando se quer estudar algo singular que
tenha valor em si mesmo. Propõe-se a descoberta e dá ênfase a interpretação do
problema no contexto em que está inserido. Por intermédio dele faz-se uma
caracterização abrangente para designar pesquisas que coletam, registram e
organizam relatório ordenado e crítico de uma experiência, com objetivo de tomar
decisões a respeito ou propor uma ação transformadora(65).

3.1

LOCAL DE ESTUDO

Este estudo foi desenvolvido na Unidade de PSA do HU-USP, Hospital
geral, de média complexidade, que tem seus objetivos consolidados por meio do
ensino, da pesquisa e da extensão de seus serviços à comunidade. Na época de
sua realização o Hospital dispunha de 178 leitos ativos, distribuídos nas quatro
especialidades básicas: médica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica e integra o Sistema
Integrado de Saúde da Universidade de São Paulo (SIS-USP)(66).
Localizado no Campus da Universidade de São Paulo (USP), na zona
oeste da cidade de São Paulo, constitui campo de estágio das faculdades de
Medicina, Saúde Pública, Enfermagem, Farmácia, Odontologia e Psicologia. Presta
assistência de saúde tanto à comunidade USP, que engloba os corpos docente,
discente e funcionários, assim como aos moradores do Butantã, servindo de
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referência e contra referência a quatorze Unidades Básicas de Saúde (UBS), cinco
unidades de Assistência Médico Ambulatorial (AMA), Ambulatório de Especialidades
e Prontos Socorros da região oeste, além de ter como referência de atendimento
terciário o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (HC-FMUSP)(66).
A Unidade de PSA, situada no 2º andar do HU-USP, possui duas portas
de entrada de pacientes, uma para pacientes encaminhados à classificação de risco
(Figura 1) e outra para aqueles trazidos por ambulância e serviços de resgate
(Figura 2).
Figura 1 - Fluxograma dos pacientes que dão entrada na Unidade de PSA do HU-USP pela Portaria
1. São Paulo-SP, Brasil, 2016.
ENTRADA
ENTRADA
PORTA
PORTA 11
(senha)
(senha)

SAME
SAME
(ficha
(ficha eletrônica)
eletrônica)

Classificação
Classificação de
de Risco
Risco

vermelho
vermelho

laranja
laranja

amarelo
amarelo

verde
verde

azul
azul

Espera laranja

Espera amarela

Espera verde

Espera azul

Avaliação
Avaliação Médica
Médica

Sala
Sala de
de
Atendimento
Atendimento
de
Urgência
de Urgência
ee Emergência
Emergência

Avaliação
Avaliação Médica
Médica

Sala
Sala de
de Medicação
Medicação
do
do PSA
PSA

Não

será
será
medicado?
medicado?

Não

Reavaliação
Reavaliação
Avaliação
Avaliação Médica
Médica no
no
AMBULATÓRIO
AMBULATÓRIO
nas
nas especialidades
especialidades
BMF/OFTALMO/
BMF/OFTALMO/
OTORRINO/GINECO
OTORRINO/GINECO

Reavaliação?
Reavaliação?

Sim
Alta
Alta
Sala
Sala de
de Medicação
Medicação
do
do PSA
PSA

Internação
Internação
Sala
Sala de
de Medicação
Medicação
do
do Ambulatório
Ambulatório

Alta
Alta

Sim

Reavaliação
Reavaliação

Observação
Observação

Observação
Observação

Fonte: Hospital Universitário da USP. Manual Administrativo do PSA. São Paulo, 2012.
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Figura 2 - Fluxograma dos pacientes que dão entrada na Unidade de PSA do HU-USP pela Portaria
3. São Paulo-SP, Brasil, 2016

ENTRADA
PORTA 3
(Resgate, SAMU,
Carro particular)

SIM

N ÃO

TRAUMA?

N ÃO

SIM

Não

SIM
EST Á VEL?

EST Á VEL?

SALA DE
PEQUENAS
CIRURGIAS

SALA DE ATENDIMENTO DE
URG Ê NCIA E EMERGêNCIA

ALTA

INTERNA ÇÃ O

ESPERA
AMARELA

OBSERVA ÇÃ O

Fonte: Hospital Universitário da USP. Manual Administrativo do PSA. São Paulo, 2012.

A estrutura física do PSA compreende uma sala de recepção; uma sala
de espera; oito consultórios para atendimento de casos clínicos, cirúrgicos e
ortopédicos; sala de gesso; sala para pequena cirurgia; sala de medicamentos e
inalação; sala de preparo de medicamentos; almoxarifado; sala de atendimento de
urgência e emergência para dois atendimentos simultâneos e uma área com 11
leitos destinados a pacientes que necessitam permanecer em observação.
O atendimento médico aos pacientes em situação de urgência é realizado
nos consultórios das respectivas especialidades (clínicos, cirúrgicos e ortopédicos) e
estes, podem receber alta, ser encaminhados à sala de medicamentos ou à
realização

de

exames

complementares

(exames

laboratoriais,

radiografias,

ultrassonografia, endoscopia, tomografia, entre outros).
Depois de medicados e/ou terem realizado exames, os pacientes
aguardam a reavaliação médica na sala de espera, que pode resultar em alta
hospitalar, permanência em observação no PSA, internação em alguma Unidade do
HU, como exemplos, Centro Cirúrgico (CC), CCir, CM ou transferência à outras
instituições.
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Os

pacientes

classificados

em

situação

de

emergência,

são

encaminhados, pela equipe de enfermagem, diretamente para a sala de pequena
cirurgia ou para a sala de atendimento de urgência e emergência. Após a avaliação
medica e realização de procedimentos de suporte a vida, podem também, ser
encaminhados para o CC, para uma Unidade de internação, para a área de
observação ou transferidos para outras instituições.
Os pacientes em situação de urgência, trazidos pelo Serviço de Resgate
dos Bombeiros, da PM ou SAMU, recebem atendimento prioritário na sala de
pequena cirurgia e aqueles com risco potencial à vida são atendidos na sala de
emergência de acordo com os padrões preconizados pelo Advanced Cardiac Life
Support (ACLS) e Advanced Trauma Life Support (ATLS)(67).
O quadro de pessoal do PSA era constituído de 70 profissionais, sendo
uma enfermeira Chefe, 16 enfermeiras assistenciais, 52 técnicos/auxiliares de
enfermagem e um técnico administrativo. Recentemente, em 2015, após a
proposição da USP de um Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV),
destinado aos servidores técnicos e administrativos celetistas, ocorreu a redução
deste quadro para 59 profissionais, sendo uma enfermeira Chefe, 16 enfermeiras
assistenciais, 41 técnicos/auxiliares de enfermagem e um técnico administrativo.
O quantitativo médio de profissionais por período (manhã, tarde, noturno
par e noturno ímpar) correspondia a quatro enfermeiras e dez técnicos/auxiliares,
visando à assistência de enfermagem ininterrupta. No entanto, após o PIDV, o
quantitativo médio de profissionais de enfermagem foi reduzido para três
enfermeiras e seis a sete técnicos/auxiliares por período. Assim, atualmente a
distribuição diária das enfermeiras, nos diferentes turnos, prevê a presença de, no
mínimo, uma profissional na área destinada à observação dos pacientes, outra
responsável pelas salas de emergência, curativo, pequena cirurgia, gesso e
atendimento dos pacientes extras, mantidos em macas nos corredores e a terceira
enfermeira para cobertura dentre as áreas do PSA com maior demanda de
assistência.
Os profissionais de enfermagem cumprem uma carga de trabalho de 36
horas semanais, com plantões de seis horas (manhã e tarde) ou 12x36 horas
(noturno par e noturno ímpar).
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Em consonância com a filosofia assistencial do Departamento de
Enfermagem (DE) do HU-USP, as enfermeiras da Unidade desenvolvem o Processo
de Enfermagem, denominado, Sistema de Assistência de Enfermagem (SAE).
No momento da admissão do paciente no PSA, a enfermeira realiza o
levantamento de dados por meio de entrevista e exame físico sucintos, priorizando a
queixa que originou a procura pelo atendimento. Após esse levantamento, identifica
os diagnósticos de enfermagem do paciente por meio do raciocínio clinico e faz a
reflexão sobre quais atividades de enfermagem são necessárias para o atendimento
ao paciente em observação.

Os diagnósticos de enfermagem e as atividades

prioritárias para o alcance dos resultados esperados são registrados no instrumento
denominado Diagnóstico/Evolução/Prescrição de Enfermagem. Além disso, nesse
mesmo instrumento são anotados os parâmetros hemodinâmicos, ventilatórios,
balanço hídrico, presença de drenos e cateteres, a avaliação de dor e cuidados
específicos (67).
Destarte, o foco da assistência de enfermagem no PSA é direcionado a
demanda de cuidados passíveis de resolução imediata, ou em curto prazo, devido
às características próprias da Unidade.

3.2 ASPECTOS ÉTICOS

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), sob
parecer consubstanciado número: 623.133 (Anexo 2), pela Comissão de Ensino e
Pesquisa (COMEP) e pelo CEP do HU-USP sob parecer consubstanciado número:
658.706 (Anexo 3).

A coleta de dados foi iniciada somente após a aprovação

desses órgãos.
A obtenção dos dados relativos à prevalência e incidência de UP, antes
da implantação e depois da implementação do protocolo de prevenção de UP no PSA,
estava condicionada ao prévio consentimento do paciente ou responsável legal,
quando o paciente não apresentava condições clínicas para isso, obtendo-se a
assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice 1).
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Assumiu-se o compromisso de que, caso fosse presenciada qualquer
falha ou inadequação na condução das atividades desenvolvidas pelos profissionais
de enfermagem do PSA na prevenção e/ou tratamento de UP, que pudessem
colocar em risco o paciente, a pesquisadora solicitaria ao profissional para
interromper a atividade em questão, comunicando, imediatamente, o fato à
Enfermeira Chefe da Unidade. Durante a coleta de dados não se presenciou
nenhuma situação dessa natureza.

3.3 PROTOCOLO PARA A CONDUÇÃO DO ESTUDO DA AVALIAÇÃO DO
CUSTO E DA EFICÁCIA DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE UP NA
UNIDADE DE PSA DO HU-USP

Para aumentar a confiabilidade do estudo de caso e direcionar a
pesquisadora na realização da coleta de dados foi elaborado o protocolo
apresentado no Quadro 2, contendo as etapas, seus objetivos e as atividades
relacionadas(62).

Método

67

Quadro 2 - Protocolo para realização do estudo de caso. São Paulo-SP, Brasil, 2016
Objetivo

Atividades

Etapa: Desenvolvimento das ações necessárias para subsidiar a implementação do
protocolo
- Realizar a
verificação dos
índices de
prevalência e
incidência de
UP antes da
implantação do
protocolo no
PSA

- Elaborar instrumento para o levantamento de dados relativos ao estudo da
prevalência e incidência de UP;
- Convidar enfermeiras integrantes do GE para colaborarem na coleta de dados
referentes à prevalência e incidência de UP;
- Realizar treinamento das enfermeiras visando sistematizar a coleta de dados e
ajustar o instrumento;
- Comunicar enfermeira chefe do PSA e profissionais da equipe de enfermagem
a respeito da condução da pesquisa;
- Sortear o dia da coleta de dados relativos à prevalência;
- Preencher a 1ª parte do instrumento de dados de todos os pacientes em
observação no dia da coleta da prevalência;
- Examinar todos os pacientes após TCLE preenchido e assinado;
- Preencher a 2ª parte do instrumento de coleta de dados;
- Verificar quais os pacientes de risco para desenvolvimento de UP para coleta
de dados da incidência;
- Examinar os pacientes de risco após TCLE preenchido e assinado;
- Preencher a 1ª parte e 2ª parte do instrumento de coleta de dados.

- Levantar o tipo e
a quantidade
dos produtos,
acessórios e
equipamentos
necessários à
implantação do
protocolo

- Pesquisar e solicitar a aquisição dos materiais, acessórios e equipamentos, de
acordo com o tipo e a quantidade, necessários para implementação do
protocolo.

- Desenvolver o
programa
educacional dos
profissionais de
enfermagem do
PSA

- Elaborar e executar programa educacional da equipe de enfermagem do PSA;
- Estipular juntamente com a chefia e equipe de enfermagem do PSA a data para
implementação do protocolo.

(Continua)
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(Continuação)
Etapa: Avaliação da do custo e da eficácia do processo antes e após a implementação
do protocolo
- Realizar a
verificação dos
índices de
prevalência e
incidência de
UP seis meses
após a
implementação
do protocolo no
PSA

- Sortear o dia da coleta de dados relativos à prevalência;
- Preencher a 1ª parte do instrumento de dados de todos os pacientes em
observação no dia da coleta da prevalência;
- Examinar todos os pacientes após TCLE preenchido e assinado;
- Preencher a 2ª parte do instrumento de coleta de dados;
- Verificar quais os pacientes de risco para desenvolvimento de UP para coleta
de dados da incidência;
- Examinar os pacientes de risco após TCLE preenchido e assinado;
- Preencher a 1ª parte e 2ª parte do instrumento de coleta de dados.

- Calcular os
custos do
processo de
implantação e
implementação
do protocolo no
PSA

- Multiplicar o custo unitário dos produtos, acessórios e equipamentos pela
quantidade adquirida para a viabilização do protocolo;
- Calcular os custos da mão de obra direta (MOD) /hora e MOD/minuto a partir
dos salários médios (salário, benefícios, gratificações, encargos sociais), por
categoria profissional, fornecidos pela Diretoria Financeira do HU-USP;
- Multiplicar o salário hora/profissional pelo tempo (cronometrado) despendido
em cada atividade do processo de implementação (verificação dos índices de
prevalência e incidência; pesquisa de materiais, acessórios e equipamentos;
solicitação de compra dos materiais, acessórios e equipamentos; elaboração
do programa educacional da equipe de enfermagem; execução do programa
educacional).

- Calcular o CTM
da prevenção
de UP em
pacientes do
PSA três meses
após a
implementação
do protocolo de
prevenção

- Multiplicar o tempo (cronometrado) despendido pelos profissionais pelo custo
unitário da MOD e somá-lo ao custo dos produtos.

- Elaborar
planilhas no
Microsoft
Excel® para
armazenamento
dos dados

- Transportar todos os dados obtidos para planilha eletrônica do Microsoft
Excel®.

(Continua)
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(Continuação)
Etapa: Análise dos dados
- Sistematizar a
análise dos
dados obtidos

- Submeter os dados aos testes estatísticos pertinentes;
- Analisar as variáveis categóricas pelo número absoluto e relativo das respostas;
- Demonstrar as variáveis categóricas por meio de tabelas e gráficos;
- Realizar a triangulação dos dados (observação não participante, mapeamento
das etapas do processo e análise documental);
- Discutir os dados na perspectiva do gerenciamento de custos.
Etapa: Conclusão

- Apresentar as
conclusões
sobre o custo e
a eficácia do
processo de
implantação de
um protocolo de
prevenção de
UP no PSA

- Realizar a síntese dos resultados obtidos.
- Realizar a divulgação dos resultados à gerência do DE e Unidade de PSA do
HU-USP.

Fonte: Adaptado de Jericó

(68)
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3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS

Para melhor compreensão do processo de implementação do protocolo
de prevenção de UP apresenta-se o fluxograma do processo (Figura 3) tendo como
referência as etapas preconizadas em estudos desenvolvidos por Follador,
Castilho(69) e Okano, Castilho(70).
Figura 3 - Fluxograma das etapas e respectivas atividades relativas ao processo de implementação
do protocolo de prevenção de UP no PSA do HU-USP. São Paulo-SP, Brasil, 2016.
Início

Levantamento dos índices de
prevalência e incidência antes
da implantação do protocolo de
prevenção de UP

Levantamento
Levantar
os materiais,
dos materiais,
acess óacessórios
rios e
e equipamentos necessários a
implanta ção do protocolo de
preven ção de UP

Desenvolvimento
Desenvolver
o programa
do programa
de capacita ção dos
profissionais de
enfermagem do PSA

Execução

Levantamento dos índices de
prevalência e incidência
depois
depois
dada
implementação
implantação do
do
protocolo de prevenção de UP

Levantamento do custo do
processo depois
antes e da
depois a
implementa
implantaçção do protocolo de
prevenção de UP

FIM

3.4.1 Primeira etapa: Verificação dos índices de prevalência e incidência antes
da implementação do protocolo de prevenção de UP no PSA

Antes do início da coleta de dados, as enfermeiras do PSA foram
informadas sobre o estudo e seus objetivos, visando a posterior colaboração de
todas, para fornecer, à pesquisadora e colaboradoras, informações a respeito dos
pacientes com risco de desenvolver UP.
Para o estudo da prevalência e da incidência foi utilizado um único
instrumento (Anexo 4) para a coleta de dados, composto de quatro partes. A
primeira, para obtenção dos dados sócios demográficos da clientela (iniciais do
nome, sexo, idade, raça, procedência e tempo de permanência no PSA); a segunda,
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para obtenção dos dados clínicos (queixa principal, doenças base, medicamentos de
uso continuo, medicamentos de uso no momento, tabagismo, presença de
incontinências e sonda vesical de demora); a terceira, para avaliação dos pacientes
de risco, por meio da aplicação clínica da Escala de Braden e a quarta parte, para
obtenção das características das UP quando detectadas (número, localização,
classificação).
Os pacientes de risco para o desenvolvimento de UP foram identificados
por meio da aplicação da Escala de Braden (Anexo 5), desenvolvida por Braden,
Bergstrom et al(71), em 1987, validada para a língua portuguesa por Paranhos (72).
A Escala é composta de seis sub-escalas que representam os
determinantes críticos para o desenvolvimento das UP: a intensidade e a duração da
pressão (percepção sensorial, atividade e mobilidade) e tolerância tissular a pressão
(umidade, nutrição, fricção e cisalhamento)(71):
 sub-escala

Percepção

Sensorial:

mede

a

capacidade

de

sentir

e,

consequentemente, de aliviar o desconforto;
 sub-escala Umidade: mede o grau de umidade a qual a pele está exposta.
Incontinência urinaria ou fecal, drenagens de feridas, perspiração e resíduos de
alimentos são potenciais fontes de umidade;
 sub-escalas Atividade e Mobilidade: são usadas para aliviar a frequência e a
duração da atividade ou troca de posição. Mobilidade é a habilidade para aliviar
a pressão, por meio dos movimentos do paciente no próprio leito, enquanto a
Atividade mede a frequência dos movimentos fora do leito;
 sub-escala Nutrição: reflete o consumo alimentar usual do paciente;
 sub-escala Fricção e Cisalhamento: avalia a habilidade do paciente em se
movimentar ou ser auxiliado nas movimentações, deixando a pele livre do
contato com a superfície da cama ou da cadeira, durante as movimentações.
 As primeiras cinco sub-escalas são pontuadas de um a quatro, e a última é
pontuada de um a três. O escore total varia de seis a vinte e três, quanto menor
o escore, maior o risco para formação de UP e vice-versa.

Escores equivalentes ou inferiores a 16 são, genericamente, identificados
como críticos, ou seja, indicativos de risco para o desenvolvimento de UP
Braden

(74)

(71,73)

.

definiu alguns níveis gerais de risco para o desenvolvimento de UP: sem

risco (17 ou mais), risco leve (15 a 16), risco moderado (12 a 14) e risco alto (abaixo
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de 11). Neste estudo, utilizou-se o escore 16, como nota de corte, para a avaliação
de risco e seguimento da clientela.
Optou-se por realizar a coleta de dados da prevalência de UP no PSA, em
um único dia, selecionado por sorteio. Portanto, no dia 07 de julho de 2014, a
pesquisadora, com o auxílio de três enfermeiras integrantes do GE, realizou o
exame físico de todos os pacientes em observação na unidade, durante o período da
manhã. As enfermeiras colaboradoras auxiliaram na movimentação dos pacientes
para facilitar o exame físico enquanto a pesquisadora aplicava a Escala de Braden e
avaliava a pele e as UP quando presentes.
Os dados sócio demográficos (idade, sexo, raça, procedência, origem,
data admissão e data de saída do PSA) e clínicos (queixa principal, patologias de
base, medicamentos de uso contínuo e medicamentos em uso no momento do
atendimento no PSA, tabagismo, etilismo, presença de incontinências, presença de
dispositivo urinário) de todos os pacientes foram coletados dos respectivos
prontuários, enquanto aqueles pertinentes às avaliações de risco e das UP, quando
existentes, obtidos por intermédio do exame físico dos pacientes. Os medicamentos
(em uso contínuo e no momento do atendimento) foram classificados de acordo com
a Anatomical Therapeutic Chemical (ATC)(75). Esta classificação, adotada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS)(76), constitui-se de um sistema de codificação
dos medicamentos que são divididos em cinco níveis conforme o órgão ou sistema
em que atuam, seu efeito farmacológico, as indicações terapêuticas e a estrutura
química do fármaco.
Imediatamente após o levantamento da prevalência, foi iniciado o
levantamento da incidência.

Coleta de dados da Incidência

Para o estudo da incidência os dados foram coletados durante três meses
consecutivos, ou seja, no período compreendido entre 08 de julho a 08 de outubro
de 2014, tendo o estudo se estendido por mais 2 dias, visando à avaliação final de
todos os pacientes em seguimento.
Do mesmo modo que no estudo da prevalência, a pesquisadora realizou o
exame físico dos pacientes, aplicou a Escala de Braden e avaliou as UP quando
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detectadas e as enfermeiras colaboradoras a auxiliaram na movimentação dos
mesmos.
Para a coleta de dados da Incidência foi utilizado o mesmo instrumento da
prevalência e para a avaliação de risco a Escala de Braden.
Os dados sócios demográficos e clínicos de todos os pacientes em
observação no PSA foram coletados dos prontuários, enquanto aqueles pertinentes
às avaliações de risco e das ulceras, quando existentes, por meio do exame físico
dos pacientes, realizado pela pesquisadora, auxiliada pelas colaboradoras.
Com a intenção de evitar excessiva movimentação dos pacientes pela
repetição do exame físico, visto que os mesmos são também examinados
diariamente pelos enfermeiros do PSA, a pesquisadora e as colaboradoras
realizavam o exame físico somente nos pacientes de risco. Desta forma,
inicialmente, a pesquisadora consultava os enfermeiros para verificar quais
pacientes se enquadravam em pelo menos duas das seguintes condições:
diminuição do nível de consciência; incontinência urinaria e anal; atividade motora
prejudicada; déficit nutricional e alteração da integridade da pele.
De acordo com a indicação das enfermeiras, os pacientes foram
examinados pela pesquisadora, para confirmar o risco de desenvolvimento de UP,
por meio da aplicação clínica da Escala de Braden ou a presença de UP,
procedendo-se então a coleta de dados específicos da lesão, quando presente.
Quando uma UP era detectada, o paciente passava a fazer parte do cálculo da
Incidência e a enfermeira responsável era comunicada, para que pudesse realizar a
prescrição de cuidados conforme rotina da Unidade. Incluíram-se no estudo da
incidência somente os pacientes submetidos a mais de uma avaliação visando o
adequado acompanhamento das condições de risco de desenvolvimento de UP.
Os pacientes de risco e internados com a pele íntegra foram
acompanhados até receberem alta do PSA, serem transferidos para outras
instituições, serem internados no próprio Hospital, apresentarem UP ou óbito. Todos
os pacientes admitidos no PSA, durante o período de coleta de dados, foram
submetidos aos mesmos procedimentos.
Para assegurar que todos os pacientes de risco de desenvolver UP
fossem acompanhados, a pesquisadora e colaboradoras faziam, diariamente, uma
avaliação sumária de todos os pacientes do PSA, uma vez que tal avaliação não era
realizada de maneira sistematizada na Unidade.
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3.4.1.1 Estudo da prevalência e da incidência
Como nos estudos realizados por Rogenski(7,

23, 25)

foram utilizadas as

fórmulas preconizadas por Frantz(26):

Índice de
prevalência =

Índice de
incidência =

Número de pacientes com UP no dia da coleta de
__________________dados________________
Número de pacientes em observação (leitos e extras) no
serviço

Número de casos novos UP dos pacientes em observação no
PSA no período
____________de coleta de dados____________
Número de pacientes expostos ao risco de desenvolver UP
no Período de coleta de dados

x 100

x 100

3.4.2 Segunda etapa: Identificação dos custos da implementação do protocolo de
prevenção de UP no PSA

A fim de subsidiar a apuração dos custos relativos à implementação do
protocolo de prevenção de UP foram levantados os custos com mão de obra direta
(MOD) e os custos diretos dos produtos, acessórios e equipamentos necessários a
sua viabilização.
A MOD refere-se ao pessoal que trabalha diretamente sobre um produto
ou serviço prestado, desde que seja possível mensurar o tempo despendido e a
identificação de quem executou o trabalho. Compõe-se dos salários, encargos
sociais, provisões para férias e 13° salário(77).
O cálculo da MOD foi fundamentado no custo direto, ou seja, no dispêndio
monetário que se aplica na produção de um produto ou de um serviço em que há
possibilidade de identificação com o produto ou departamento (77). Os custos diretos
nas unidades hospitalares compõem-se basicamente de mão de obra, insumos e
equipamentos utilizados diretamente no processo assistencial(78).
A Diretora da Divisão de Gestão de Pessoas do HU-USP forneceu as
informações sobre a massa salarial dos profissionais de enfermagem e servidores
técnico-administrativos envolvidos no processo de implementação do protocolo.
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O custo dos produtos, acessórios e equipamentos foi fornecido pela
Seção de Material, Almoxarifado e Patrimônio do Hospital e complementado pela
Enfermeira Gerente de Materiais do DE, tendo como referência os valores pagos na
última compra realizada em 2014 a fim de atualizar os dados do estudo (Apêndice
2).
Os produtos, acessórios e equipamentos adquiridos para a prevenção de
UP, bem como a quantidade e a categoria dos profissionais de enfermagem
envolvidos e o tempo (cronometrado) despendido no desenvolvimento, execução e
participação em reuniões e no programa educacional foram documentados em
planilhas

para

subsidiar

o

cálculo

dos

custos

da

implementação

do

protocolo(Apêndice 3). O custo unitário dos produtos, acessórios e equipamentos foi
multiplicado pela quantidade adquirida para assegurar a exequibilidade do protocolo.

3.4.2.1

Levantamento e solicitação de compra dos produtos, acessórios e
equipamentos necessários à implantação do protocolo no PSA.

Para a implementação do protocolo foi necessária à aquisição de coxins
de posicionamento. Então, verificou-se, inicialmente, se os tamanhos dos coxins
utilizados nas Unidades de internação atenderiam as necessidades dos pacientes do
PSA. Para tanto, a pesquisadora, juntamente com a presidente do GE e enfermeiros
da Unidade, atuantes nos períodos da manhã e da tarde, posicionaram vários
pacientes utilizando todos os modelos de coxins existentes no HU-USP. A maioria
dos coxins de posicionamento se mostrou adequada, com exceção do coxim
utilizado para evitar o pé equino. Isso porque as macas não possuem peseira e não
há como firmar esses coxins nas mesmas, inviabilizando a sua utilização. Após o
teste, foi calculada a quantidade necessária de coxins e solicitada compra à
gerência do DE.
A pesquisadora, a presidente do GE e a Enfermeira Chefe do PSA
estabeleceram, conjuntamente, uma cota provisória de Ácidos Graxos Essenciais
(AGE), Curativo Hidroativo 10 cm x 10 cm extrafino, Curativo Hidroativo 15 cm x 18
cm borda triangular, Protetor Cutâneo Cavilon® - frasco 28 ml, Protetor Cutâneo
creme barreira considerando a média mensal de pacientes com risco de desenvolver
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UP na Unidade, obtida na primeira fase deste estudo, e a média de consumo desses
produtos, utilizados nas Unidades de Internação.
Além disso, não houve necessidade da aquisição de colchões específicos
para o PSA, tendo em vista que no mês de Abril de 2014 a Unidade recebeu 16
macas de transporte com colchões com espuma de alta densidade.

3.4.2.2

Elaboração, execução e custeio do programa educacional destinado aos
profissionais de enfermagem do PSA

Foi realizada uma reunião com a Diretora da Divisão de Enfermagem de
Pacientes Externos, Enfermeira Chefe Substituta do PSA e presidente do GE, para
que a pesquisadora apresentasse o estudo, esclarecesse dúvidas e discutisse as
estratégias propostas para a implementação do protocolo de prevenção de UP. Após
está reunião, a pesquisadora e a presidente do GE revisaram e adequaram o
protocolo de prevenção de UP, vigente no HU-USP, para sua implementação no
PSA (Anexo 6).
Em seguida foi realizado um programa educacional, estruturado em fases,
destinado aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do PSA, visando
sensibilizá-los em relação à proposta e fornecer-lhes oportunidades de capacitação.
Previamente a realização do programa todos os profissionais de
enfermagem participaram de um teste de conhecimento individual e, em seguida
participaram das três primeiras fases. Finalizada a terceira fase todos os
profissionais de enfermagem realizaram novamente o teste de conhecimento e os
enfermeiros participaram ainda da quarta e quinta fase, visto que seria de sua
responsabilidade a realização da classificação dos pacientes de risco.
-

Fase 1: equipe de enfermagem - Aula teórica ministrada pela pesquisadora e
colaboradoras, abordando a definição de UP; classificação das UP, de acordo
com o NPUAP e EPUAP(14) e segundo fotos de UP, nas categorias I, II, III, IV e
as categorias adicionais, previamente analisadas e validadas por três
especialistas; fatores causais e de risco na gênese das UP; principais
localizações de desenvolvimento de UP e a Escala de Braden, a ser utilizada
pelos enfermeiros, para avaliação do risco de desenvolvimento de UP;
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Fase 2: equipe de enfermagem - Discussão sobre a classificação das UP,
precedida da projeção de diversas fotos dessas lesões nas diferentes
categorias;

-

Fase 3: equipe de enfermagem - Apresentação do Protocolo de Prevenção de
UP e demonstração prática da utilização dos materiais, acessórios e
equipamentos para o posicionamento dos pacientes;

-

Fase 4: enfermeiros - Discussão e avaliação clínica de três pacientes, mediante
aplicação da escala de Braden verificando-se, ao final, o grau de concordância
entre as enfermeiras acerca das mesmas úlceras, nos mesmos pacientes. Esta
fase foi realizada no mesmo dia para todas as participantes do programa
educacional, evitando-se alterações clínicas dos pacientes e de suas lesões;

-

Fase 5: enfermeiros

- Avaliação individualizada do desempenho das

enfermeiras, na aplicação da Escala de Braden, em três pacientes, verificandose, ao final, a concordância em relação ao escore final obtido para cada caso.
Esta última fase também foi realizada no mesmo dia para todas as enfermeiras.

Para avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem, antes e após o
programa educacional para implementação do protocolo de UP, foi utilizado um
instrumento (Anexo 7) desenvolvido por Pieper, Mott (79) e adaptado para a língua
portuguesa por Fernandes(80), contendo campos para a documentação dos dados
demográficos do profissional de enfermagem e 41 itens referentes ao conceito de
UP e recomendações para a sua prevenção. Seis desses itens são referentes à
classificação (1º, 6º, 9º, 20º, 33º e 38º), dois ao processo de cicatrização (31º e 32º)
e os demais (33 itens) relacionados à prevenção. Para cada item deve-se selecionar
uma única resposta considerando as opções: Verdadeiro (V), Falso (F) ou Não Sei
(NS). Atribui-se um ponto para cada acerto (afirmações verdadeiras respondidas
como V ou falsas respondidas como F) e zero para cada resposta errada ou
respondida como NS. O escore total é obtido pela soma dos acertos e, segundo
Pieper, Mott(79) o nível de conhecimento do participante é adequado quando
apresenta 90%, ou mais, de acertos.
A carga horária e os períodos para realização do programa educacional
foram determinados, conjuntamente, pela pesquisadora e Enfermeira Chefe do PSA.
O programa ocorreu previamente a redução do quadro de profissionais do PSA
decorrente da adesão ao PIDV, em oito períodos com carga horária de uma hora e
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trinta minutos para realização das fases 1 a 3 a toda equipe de enfermagem. Em
seguida os técnicos/auxiliares de enfermagem eram dispensados, permanecendo os
enfermeiros para consecução das fases 4 e 5, com duração de trinta minutos.
Duas semanas antecedendo a implementação do protocolo de prevenção
de UP adotou-se a estratégia de iniciar a avaliação de risco dos pacientes, por meio
da aplicação da Escala de Braden, sob a supervisão da pesquisadora, e o registro
do escore de Braden no impresso destinado a documentação da Evolução de
Enfermagem, a fim de sanar as dúvidas das enfermeiras do PSA em relação à
aplicação da referida escala.
A pesquisadora juntamente com a Enfermeira chefe de seção do PSA
disponibilizaram todos os materiais, acessórios e equipamentos necessários à
implementação do protocolo de prevenção de UP e, na primeira semana de sua
vigência, a pesquisadora acompanhou os profissionais de enfermagem no
posicionamento dos pacientes auxiliando-os na correta utilização dos coxins.

3.4.3

Terceira etapa: Verificação dos índices de prevalência e incidência depois da
implementação do protocolo de prevenção de UP no PSA

A verificação dos índices de prevalência e incidência de UP, depois da
implementação do protocolo, ocorreu do mesmo modo como descrito na primeira
etapa do estudo. A coleta de dados da prevalência foi realizada em um único dia, 08
de junho de 2015, selecionado por sorteio, quando todos os pacientes em
observação no PSA do HU-USP foram avaliados.
O levantamento da incidência teve início imediatamente após o
levantamento da prevalência. Os dados foram coletados durante três meses
consecutivos, compreendendo o período entre 09 de junho a 09 de setembro de
2015, tendo o estudo se estendido por mais 2 dias, visando a avaliação final de
todos os pacientes em seguimento.
Nesse período, a pesquisadora e as colaboradoras do estudo (três
enfermeiras integrantes do GE), avaliaram, diariamente, todos os pacientes
admitidos no PSA acompanhando aqueles livres de UP até receberem alta, serem
transferidos para outras instituições ou serem internados no próprio HU,
apresentarem UP ou evoluírem a óbito. Visando assegurar que todos os pacientes
de risco de desenvolver UP tivessem sido acompanhados levantavam também o
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escore de Braden de todos os pacientes, registrado na Evolução de Enfermagem,
uma vez que essa avaliação passou a ser realizada de maneira sistematizada na
Unidade, após a implementação do protocolo de prevenção de UP.

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Os dados coletados foram submetidos a codificação apropriada e transcritos
dos instrumentos para a planilha do aplicativo Excel 2010. A validação do processo
de transcrição foi feita por dupla digitação, assim após a correção dos erros de
digitação, os dados foram transportados e analisados nos programas Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0 e Stata 12.
Na análise descritiva das variáveis categóricas foram apresentadas as
frequências absolutas e relativas. Na análise descritiva das variáveis continuas
apresentou-se o valor médio, o desvio Padrão (DP), a mediana, quartis e os valores
mínimos (min) e máximos (máx).
Para análise dos dados do instrumento teste de conhecimento dos
profissionais de enfermagem, as questões foram categorizadas em: estadiamento da
UP, avaliação da UP e medidas de prevenção. A categoria de estadiamento foi
composta de seis itens, a de avaliação de dois itens e a de prevenção de 33 itens.
O escore do conhecimento foi obtido pela soma das respostas globais e pela
soma das respostas das categorias “enfermeiro” e “técnico/auxiliar”.
Para verificação de possíveis diferenças entre os escores médios de
porcentagem de acertos, no teste de conhecimento, foi aplicado o teste t de
“Student”. Esse teste apresenta como um dos pressupostos a normalidade nos
dados, o qual foi verificado empregando-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. Além
disso, para se comparar as porcentagens de amostras pareadas foi empregado o
teste de McNemar.
Nas comparações das distribuições das características de natureza
categórica

entre

duas fases foi

utilizado

o

teste

de

Qui-Quadrado,

ou

alternativamente em casos de amostras pequenas, o teste exato de Fisher.
Para todos os testes estatísticos foram utilizados nível de significância de
5%.
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4.1 ÍNDICES DE PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DE UP ANTES DA
IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO

Prevalência

No dia 07 de julho de 2014, o PSA do HU-USP contava com 15 pacientes
em observação. Não havendo recusas em relação à participação do estudo todos
foram avaliados obtendo-se o índice de prevalência de 6,67%.
Apenas uma paciente de 83 anos, da raça não branca, procedente da
comunidade Butantã, cuja queixa principal relacionava-se a hipertermia e edema de
membros superiores e inferiores, com Escore de Braden total de oito, portadora de
doença relacionada ao sistema Cardiovascular e/ou Respiratório, fazia uso continuo
de medicamentos que atuavam no sistema Cardiovascular e nervoso e de
medicamentos de uso no momento, que atuavam no sistema Cardiovascular e
Antimicrobianos de uso sistêmico. Apresentava cinco UP localizadas no ombro D
(categoria II), região sacra (categoria IV), trocanter D e E (ambas não classificáveis)
e maléolo D (categoria I).
Os demais pacientes apresentaram idade variando entre 32 e 89 anos,
com média de 70,4 anos; 10 (71,4 %) eram do sexo masculino, quatro (28,6 %) do
sexo feminino; oito (57,1 %) da raça branca e 11 (78,6%) pertenciam à comunidade
Butantã. Quanto às características clínicas, a queixa principal correspondeu à dor
abdominal em quatro pacientes, seguida de confusão mental, dispneia e queda da
própria altura. Dez (71,4 %) pacientes eram não fumantes, não possuíam nenhum
tipo de incontinência e não eram etilistas. Dentre os 14 pacientes avaliados sete
(50%) apresentaram Escore de Braden menor ou igual a 16 sendo considerados de
risco para o desenvolvimento de UP.

84

Apresentação dos Resultados

Incidência

Para o estudo da incidência foram avaliados 201 pacientes, considerados
de risco para o desenvolvimento de UP, durante três meses consecutivos (julho a
outubro/2014). Destes, seis desenvolveram UP, representando incidência de 3%. As
características sócio demográficas e clinicas de ambos os grupos, pacientes sem e
com UP, serão apresentadas a seguir na forma de tabelas.
Na tabela 1, verifica-se que a idade dos pacientes sem UP variou de 15 a
96 anos, com média de 63,86 (DP=17,31) anos e dos pacientes com UP de 26 a 89
anos, com média de 64,33 (DP=22,68) anos. Quanto ao tempo de internação houve
variação entre 1 e 9 dias, média de 2,43 (DP=1,37) dias nos pacientes sem UP e de
1 a 4 dias, mediana de 2,50 (DP=1,05) dias, nos pacientes com UP. Não se
observou diferença estatística significante quanto à idade e tempo de internação,
para o desenvolvimento de UP, em ambos os grupos.
Tabela 1 - Distribuição das idades e tempos de internação dos pacientes sem e com UP, no
período entre julho e outubro de 2014. São Paulo-SP, Brasil, 2016
Variáveis

Média

DP

Mín

Máx

1°
Quartil

Mediana

3°
Quartil

N

p

Idade

63,88

17,42

15,00

96,00

54,00

64,00

77,50

201

0,803

Sem UP

63,86

17,31

15,00

96,00

54,00

64,00

77,00

195

Com UP

64,33

22,68

26,00

89,00

49,25

64,50

86,00

6

2,43

1,36

1,00

9,00

1,00

2,00

3,00

201

Sem UP

2,43

1,37

1,00

9,00

1,00

2,00

3,00

195

Com UP

2,50

1,05

1,00

4,00

1,75

2,50

3,25

6

Tempo de internação

0,644

p - Nível descritivo do teste de Mann-Whitney

Observa-se na Tabela 2, que houve predomínio de pacientes do sexo
masculino (83,3%), da raça branca (66,6%), procedentes da comunidade Butantã
(100%) no grupo com UP. Nos pacientes sem UP, houve equilíbrio em relação ao
sexo (51,3% feminino e 48,7% masculino), quanto à raça e procedência observa-se
também, a predominância da raça branca (73,8%) sendo a maioria (86,2%)
pertencente

à

comunidade

Butantã.

Não

houve

associações

estatísticas

significantes entre as variáveis sexo, raça, procedência e ocorrência de UP.
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Tabela 2 - Distribuição das variáveis sócio demográficas sexo, raça e procedência dos
pacientes de risco, sem e com UP, no período entre julho e outubro de 2014.
São Paulo-SP, Brasil, 2016
UP
Variáveis

Sem

Total

Com

p

N

%

N

%

N

%

195

97,0%

6

3,0%

201

100,0%

Feminino

100

51,3%

1

16,7%

101

50,2%

Masculino

95

48,7%

5

83,3%

100

49,8%

195

97,0%

6

3,0%

201

100,0%

Branca

144

73,8%

4

66,7%

148

73,6%

Não Branca

51

26,2%

2

33,3%

53

26,4%

Procedência

195

97,0%

6

3,0%

201

100,0%

Butantã

168

86,2%

6

100,0%

174

86,6%

Outros

19

9,7%

0

0,0%

19

9,4%

USP

8

4,1%

0

0,0%

8

4,0%

Sexo

Raça

0,118

0,655

1,000

p - Nível descritivo do teste exato de Fisher

Os dados da Tabela 3, mostram o predomínio de dispneia, dor torácica,
dor abdominal e queda da própria altura, como queixas principais, nos pacientes
sem UP. Nos pacientes com UP foram encontradas como queixas principais, dor
torácica, dispneia, dor abdominal e queda da própria altura.
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Tabela 3 - Distribuição da queixa principal dos pacientes de risco, sem e com UP, no
período entre julho e outubro de 2014. São Paulo-SP, Brasil, 2016
UP
Variáveis

Sem

Total

Com

p

N

%

N

%

N

%

195

97,0%

6

3,0%

201

100,0%

Dispneia

176

97,2%

5

2,8%

181

100,0%

0,471

Dor torácica

167

96,5%

6

3,5%

173

100,0%

1,000

Dor abdominal

132

97,8%

3

2,2%

135

100,0%

0,396

Queda da própria altura

34

94,4%

2

5,6%

36

100,0%

0,293

Vômitos

26

100,0%

0

0,0%

26

100,0%

1,000

Tontura

22

100,0%

0

0,0%

22

100,0%

1,000

Tosse

22

100,0%

0

0,0%

22

100,0%

1,000

Queda do estado geral

13

100,0%

0

0,0%

13

100,0%

1,000

Dor MMII

7

100,0%

0

0,0%

7

100,0%

1,000

Cefaleia

7

100,0%

0

0,0%

7

100,0%

1,000

Fezes com sangue

5

83,3%

1

16,7%

6

100,0%

0,168

Náuseas

12

100,0%

0

0,0%

12

100,0%

1,000

Rebaixamento do nível consciência

15

100,0%

0

0,0%

15

100,0%

1,000

Febre

15

100,0%

0

0,0%

15

100,0%

1,000

Confusão mental

11

100,0%

0

0,0%

11

100,0%

1,000

Inapetência

11

91,7%

1

8,3%

12

100,0%

0,312

Mal estar súbito

9

100,0%

0

0,0%

9

100,0%

1,000

Hemiparesia

8

88,9%

1

11,1%

9

100,0%

0,243

Crise Convulsiva

8

100,0%

0

0,0%

8

100,0%

1,000

Sudorese

7

100,0%

0

0,0%

7

100,0%

1,000

Diarreia

6

100,0%

0

0,0%

6

100,0%

1,000

Edema

5

100,0%

0

0,0%

5

100,0%

1,000

Distensão abdominal

4

80,0%

1

20,0%

5

100,0%

0,142

Trauma

4

100,0%

0

0,0%

4

100,0%

1,000

Hiperemia

4

100,0%

0

0,0%

4

100,0%

1,000

HDA

4

100,0%

0

0,0%

4

100,0%

1,000

Outros*

2

100,0%

0

0,0%

2

100,0%

1,000

p - Nível descritivo do teste exato de Fisher
*Outros: Abstinência alcoólica, Sangramento vaginal, Lesão, Vítima de agressão, Intoxicação exógena e Icterícia.
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As variáveis clínicas tabagismo, incontinência, etilismo e dispositivo
urinário, dos pacientes sem e com UP, são apresentadas na Tabela 4.
Nos dois grupos, observa-se a maioria de pacientes não tabagistas, 154
(79,0%) e cinco (83,3%) respectivamente. Quanto à presença de incontinência,
verifica-se predomínio de pacientes sem incontinência, 168 (86,2%) no grupo sem
UP e seis (100%) no grupo com UP. Verifica-se que 176 (90,3%) pacientes sem UP
e quatro (66,7%) pacientes com UP, eram não etilistas. Com relação ao uso de
dispositivo urinário, 172 (88,2%) e quatro (66,7%) pacientes, sem e com UP
respectivamente, não faziam uso de dispositivo urinário. Quanto as variáveis clínicas
tabagismo, incontinência, etilismo, presença de dispositivo urinário e UP, verifica-se
que não houve associação estatística significante com o desenvolvimento de UP.

Tabela 4 - Distribuição das variáveis clínicas tabagismo, incontinência, etilismo e presença
de dispositivo urinário nos pacientes de risco, sem e com UP, no período entre
julho e outubro de 2014. São Paulo-SP, Brasil, 2016
UP
Variáveis

Total

Sem

Com

p

N

%

N

%

N

%

195

97,0%

6

3,0%

201

100,0%

Não

154

79,0%

5

83,3%

159

79,1%

Sim

41

21,0%

1

16,7%

42

20,9%

Incontinência

195

97,0%

6

3,0%

201

100,0%

Ausência

168

86,2%

6

100%

174

86,6%

Urinária

25

12,8%

0

0,0%

25

12,4%

Mista

2

1,0%

0

0,0%

2

1,0%

Etilismo

195

97,0%

6

3,0%

201

100,0%

Não

176

90,3%

4

66,7%

180

89,5%

Sim

19

9,7%

2

33,3%

21

10,5%

195

97,0%

6

3,0%

201

100,0%

Sem

172

88,2%

4

66,7%

176

87,6%

Sonda vesical de demora

19

9,7%

2

33,3%

21

10,4%

Uripen

4

2,1%

0

0,0%

4

2,0%

Tabagismo

Dispositivo urinário

p - Nível descritivo do teste exato de Fisher

1,000

1,000

0,121

0,219
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Segundo a Tabela 5, a maioria dos pacientes, 157 (96,3%) no grupo sem
UP e seis (100%) no grupo com UP, possuía alguma doença associada que
comprometia o sistema cardiovascular e/ou respiratório. Em relação às patologias de
base não houve associação estatística com presença de UP.
Tabela 5 - Distribuição da patologia de base, por sistemas, nos pacientes de risco, sem e
com UP, no período entre julho e outubro de 2014. São Paulo-SP, Brasil, 2016
UP
Variáveis

Sem

Total

Com

p

N

%

N

%

N

%

195

97,0%

6

3,0%

201

100,0%

Cardiovascular e/ou Respiratório

157

96,3%

6

3,7%

163

100,0%

0,597

Endócrino

87

96,7%

3

3,3%

90

100,0%

1,000

Nervoso

40

100,0%

0

0,0%

40

100,0%

0,601

Digestivo

11

100,0%

0

0,0%

11

100,0%

1,000

Renal

12

92,3%

1

7,7%

13

100,0%

0,334

Imunológico

10

100,0%

0

0,0%

10

100,0%

1,000

Outros

11

100,0%

0

0,0%

11

100,0%

1,000

p - Nível descritivo do teste exato de Fisher

Na Tabela 6, são apresentados os medicamentos de uso continuo,
utilizados pelos pacientes sem e com UP.
Demonstra-se na Tabela 6, predomínio de medicamentos que atuam no
aparelho digestivo e metabólico nos pacientes sem e com UP, 135 (69,2%) e 4
(66,7%) respectivamente, seguidos de medicamentos que atuam no aparelho
cardiovascular com 126 (64,6%) e 3 (50%). Os medicamentos de uso continuo não
apresentaram associação estatística significante com a ocorrência de UP.
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Tabela 6 - Distribuição dos medicamentos de uso contínuo entre os pacientes sem e com
UP, no período entre julho e outubro de 2014. São Paulo-SP, Brasil, 2016
UP
Variáveis

sem

Total

com

p

N

%

N

%

N

%

Aparelho Cardiovascular

126

64,6%

3

50,0%

129

64,2%

0,669

Aparelho Digestivo e Metabólico

135

69,2%

4

66,7%

139

69,2%

1,000

Sangue e órgãos hematopoiéticos

20

10,3%

0

0,0%

20

10,0%

1,000

Sistema Nervoso

31

15,9%

0

0,0%

31

15,4%

0,593

Aparelho Respiratório

19

9,7%

0

0,0%

19

9,5%

1,000

Sistema musculoesquelético

4

2,1%

1

16,7%

5

2,5%

0,142

Preparações hormonais sistêmicas

8

4,1%

1

16,7%

9

4,5%

0,243

Vários

1

0,5%

0

0,0%

1

0,5%

1,000

Não sabe

2

1,0%

0

0,0%

2

1,0%

1,000

p - Nível descritivo do teste exato de Fisher

Os medicamentos em uso pelos pacientes, de ambos os grupos, no
momento do estudo de incidência, estão demonstrados na Tabela 7. Verifica-se na
Tabela 7, predomínio de medicamentos que atuam no aparelho digestivo e
metabólico com 194 (99,5%) e 6 (100%), no sistema nervoso 115 (59%) e 6 (100%)
e dos que atuam no aparelho cardiovascular 107 (54,9%) e 2 (33,3%). Os
medicamentos em uso no momento do estudo da incidência não mostraram
associações estatísticas significantes com o desenvolvimento de UP.

Tabela 7 - Distribuição dos medicamentos em uso no momento do estudo da incidência, nos
pacientes sem e com UP, no período entre julho e outubro de 2014. São PauloSP, Brasil, 2016
UP
Variáveis

Total

Sem

p

Com

N

%

N

%

N

%

Aparelho Digestivo e Metabólico

194

99,5%

6

100,0%

200

99,5%

1,000

Sistema Nervoso

115

59,0%

6

100,0%

121

60,2%

0,083

Aparelho Cardiovascular

107

54,9%

2

33,3%

109

54,2%

0,415

Sangue e órgãos hematopoiéticos

58

29,7%

1

16,7%

59

29,4%

0,673

Antimicrobianos de uso sistêmico

56

28,7%

1

16,7%

57

28,4%

1,000

Aparelho Respiratório

27

13,8%

0

0,0%

27

13,4%

1,000

Preparações hormonais sistêmicas

7

3,6%

0

0,0%

7

3,5%

1,000

Medicamentos dermatológicos

7

3,6%

0

0,0%

7

3,5%

1,000

p - Nível descritivo do teste de Mann-Whitney
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A seguir, na Tabela 8, demonstra-se, nos pacientes sem UP, o escore
médio da Escala de Braden(74) de 12,5 (DP= 3,0) e mediana de 13, com distribuição
similar de pacientes com risco leve (39,5%) e alto risco (39%). Nos pacientes com
UP, observa-se o escore médio da Escala de Braden (74) de 12 (DP=3,6) e mediana
de 12, com maior número de pacientes com alto risco (50%), seguido de risco leve
(33,3%) para o desenvolvimento de UP.

Quanto à distribuição dos escores da

Escala de Braden não houve associação estatística significante com a ocorrência de
UP.

Tabela 8 - Distribuição dos escores da Escala de Braden de acordo com o nível de risco
para os pacientes sem e com UP, no período entre julho e outubro de 2014. São
Paulo-SP, Brasil, 2016
UP
Escala de Braden total

Sem

Total

Com

p

N

%

N

%

N

%

195

100,0%

6

100,0%

201

100,0%

<= 11 (alto risco)

76

39,0%

3

50,0%

79

39,3%

12 a 14 (moderado)

42

21,5%

1

16,7%

43

21,4%

15 a 16 (leve)

77

39,5%

2

33,3%

79

39,3%

Em classes

1,000

a

Escore

0,796

Média (DP)

12,5 (3,0)

12,0 (3,6)

12,5 (3,1)

Mediana

13,0

12,0

13,0

Min - Max

(6,0 - 16,0)

(8,0 - 16,0)

(6,0 - 16,0)

(12,1 - 12,9)

(8,2 - 15,8)

(12,1 - 12,9)

Intervalo de Confiança de 95%
para média

a

p - Nível descritivo do teste exato de Fisher / p - Nível descritivo do teste de Mann-Whitney ( ).

Dentre os seis pacientes que desenvolveram UP, três apresentaram duas
ulceras e três apenas uma. Demonstra-se que na Tabela 9 que três (33,4%) UP
estavam localizadas na região sacra e duas (22,2%) na região do calcâneo D.
Quanto ao estadiamento quatro (44,4%) UP encontravam-se na categoria II, três
(33,4%) na categoria I e duas (22,2%) eram suspeita de lesão tissular profunda.
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Tabela 9 - Distribuição do número, localização e do estadiamento das UP, pacientes
integrantes do estudo de incidência, no período entre julho e outubro de 2014.
São Paulo-SP, Brasil, 2016
Distribuição

Variáveis

N

%

1

3

50,0

2

3

50,0

Calcâneo D

2

22,2

Calcâneo E

1

11,1

Nádega D

1

11,1

Nádega E

1

11,1

Sacra

3

33,4

Dorsal

1

11,1

Total

9

100,00

I

3

33,4

II

4

44,4

Suspeita de lesão tissular profunda

2

22,2

Total

9

100,00

Número de UP

Localização UP

Estadiamento UP

4.2 CUSTOS DIRETOS DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE UP NA UNIDADE
DE PSA DO HU-USP

4.2.1 Cálculo dos salários médios

Para o cálculo dos salários médios foram utilizadas informações sobre a
massa salarial dos profissionais de enfermagem atuantes na Unidade de PSA, da
Diretora da Divisão de Pacientes Externos, da presidente do GE - que ocupa o cargo
de Diretora da Divisão de Enfermagem Cirúrgica - e da secretária do DE.
A partir das massas salariais, fornecidas pela Diretora da Divisão de
Gestão de Pessoas do HU-USP, calcularam-se os salários médios ponderados
demonstrados

no

Quadro

3.

Por

não

haver

distinção

entre

as

intervenções/atividades de enfermagem desenvolvidas por técnicos e auxiliares de
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enfermagem realizou-se, conjuntamente, a média ponderada das massas salariais
dessas categorias.

Quadro 3 - Custo médio mensal, hora e minuto de acordo com as cargas de trabalho dos
profissionais de enfermagem envolvidos no processo de implantação e
implementação do protocolo de prevenção de UP, relativos ao mês de setembro
de 2015. São Paulo-SP, Brasil, 2016
Categoria
Profissional

Custo médio/144 horas
R$

Custo médio/hora
R$

Custo médio/minuto
R$

Enfermeira Diretora
de Divisão

25.400,51

176,39

2,94

Enfermeira Chefe

20.396,85

141,64

2,36

Enfermeira
Assistencial

12.023,20

83,49

1,39

Técnico/Auxiliar

11.696,51

81,23

1,35

Custo médio/160 horas
R$

Custo médio/hora
R$

Custo médio/minuto
R$

11.368,99

71,06

1,18

Categoria
Profissional
Secretária

4.2.2 Custos da MOD, aquisição de produtos, acessórios e equipamentos e
levantamento dos índices de prevalência e incidência de UP antes da
implantação e depois da implementação do protocolo

Segundo a Tabela 10 os custos da MOD envolvida nas atividades de
implementação do protocolo de prevenção de UP no PSA, totalizaram R$ 11.650,93.
As atividades que apresentaram os custos mais elevados foram “participação dos
profissionais de enfermagem do HU-USP no programa educacional incluindo a
realização do pré e pós teste de conhecimento”, com R$ 5.768,10 (49,51%), e
“realização do programa educacional dos profissionais de enfermagem do HU-USP”,
R$ 3.600,00 (30,89%).
Os técnicos/auxiliares de enfermagem, enfermeiros assistenciais e o
enfermeiro chefe foram os recursos que apresentaram maiores custos com MOD, R$
3.766,50, R$ 3.601,49 e R$ 3.377,16 respectivamente. Evidencia-se o impacto do
recurso enfermeiro chefe, decorrente do tempo despendido (1411 minutos) de
participação.
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Tabela 10 - Distribuição dos custos da MOD envolvida nas atividades de implementação do
protocolo de prevenção de UP no PSA, relativos ao mês de setembro de 2015 São Paulo-SP, Brasil, 2016
Enfermeiro
Diretor
Divisão
R$

Enfermeiro
Chefe
R$

Enfermeiro
Técnico/
Assisten Auxiliar
cial
R$
R$

Pesquisa, estabelecimento da
quantidade e solicitação de
compra de produtos,
acessórios e equipamentos

352,80

283,20

41,70

Reunião de sensibilização com
Diretora e Chefe do setor

211,68

84,96

Revisão e adequação do
conteúdo do programa
educacional da equipe de
enfermagem

264,60

Correção do recurso visual

Secretária
R$

Total
R$

%

-

-

677,70

5,82

100,08

-

-

396,72

3,41

212,40

-

-

-

477,00

4,09

-

-

-

-

35,40

35,40

0,31

Elaboração do cronograma do
programa educacional

-

118,00

-

-

-

118,00

1,01

Divulgação do cronograma

-

-

-

-

5,90

5,90

0,05

Reserva do espaço físico para
o programa educacional

-

-

-

-

23,60

23,60

0,2

Realização do programa
educacional dos profissionais
de enfermagem do HU-USP

-

2.265,60

1334,40

-

-

3.600,00

30,89

Participação dos profissionais
de enfermagem do HU-USP
no programa educacional
incluindo a realização do pré e
pós teste de conhecimento

-

-

2001,60

3766,50

-

5.768,10

49,51

Impressão da lista de
frequência dos participantes

-

-

-

-

1,18

1,18

0,01

Impressão do teste
conhecimento

-

-

-

-

7,08

7,08

0,06

Analise do pré e pós teste de
conhecimento

-

202,96

-

-

-

202,96

1,74

Impressão da Escala de
Braden + Categorização da
UP e níveis de risco de
desenvolvimento de UP

-

-

-

-

3,54

3,54

0,03

Acompanhamento sistemático
da implementação do
protocolo de prevenção de UP
(capacitação individual)

-

210,04

123,71

-

-

333,75

2,87

829,08

3.377,16

3601,49

3.766,50

76,70

11.650,93

100

Atividades

TOTAL

Custo médio/minuto: Enfermeiro Diretor de Divisão R$ 2,94; Enfermeiro Chefe - R$ 2,36; Enfermeiro Assistencial
- R$ 1,39; Técnico/Auxiliar - R$ 1,35; Secretária - R$ 1,18.

94

Apresentação dos Resultados

Na Tabela 11 são apresentados os custos de aquisição de produtos,
acessórios e equipamentos necessários à implantação do protocolo de prevenção de
UP, observa-se que o custo da aquisição de produtos, acessórios e equipamentos
correspondeu a R$ 3.036,50. Dentre estes insumos, os itens que mais consumiram
recursos foram os Coxins para elevação de MMSS e MMII (tipo rampa) código
19788 (R$ 804,00) correspondendo a 26,48%; Coxim para posicionar o paciente em
decúbito lateral (tipo triangulo 30°) (R$ 512,00) com 16,86% e Coxim para apoio
entre os joelhos (tipo travesseiro) (R$ 450,00) com 14,82% seguido do Coxim para
elevação de MMII (tipo rampa) código 19789 (R$ 344,00) correspondendo a 11,33%.
Tabela 11 - Distribuição dos custos de aquisição de produtos, acessórios e equipamentos
necessários à implantação do protocolo de prevenção de UP, relativos ao mês
de janeiro de 2015. São Paulo-SP, Brasil, 2016
Produtos, acessórios, equipamentos

Quantidade

Total
R$

%

6,00

30

180,00

5,93

Protetor Cutâneo Cavilon® - frasco 28 ml

102,75

01

Protetor Cutâneo creme barreira

30,00

10

300,00

9,88

5,00

05

25,00

0,82

Curativo Hidroativo 15 cm x18cm borda
triangular

63,75

05

318,75

10,50

Coxim para posicionar paciente em decúbito
lateral (tipo triangulo 30°) -19218

32,00

16

512,00

16,86

Coxim para elevação de MMSS e MMII (tipo
rampa)-19788

67,00

12

804,00

26,48

Coxim para apoio entre os joelhos (tipo
travesseiro) -19786

45,00

10

450,00

14,82

Coxim para elevação de MMII (tipo rampa)19789

86,00

04

344,00

11,33

-

-

3.036,50

100,00

AGE - frasco 200 ml

Curativo Hidroativo 10 cm x10cm extra-fino

TOTAL

Valor unitário
R$

102,75

3,38

Constata-se, na Tabela 12, o impacto dos custos relativos à MOD da
enfermeira chefe e enfermeiras assistenciais, integrantes do GE que participaram do
levantamento de incidência antes (R$ 9.294,90) e depois (R$ 6.462,87) da
implantação do protocolo. O recurso enfermeiro chefe, apresentou o maior custo
com MOD devido sua participação em todas as atividades desenvolvidas, antes (R$
6.820,00/2890 minutos) e depois (R$ 6.355,48/2693 minutos).
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Tabela 12 - Distribuição dos custos da MOD dos profissionais envolvidos no levantamento
dos índices de prevalência e incidência de UP antes e depois da implantação do
protocolo, relativos ao período de junho de 2014 a outubro de 2015. São PauloSP, Brasil, 2016
Atividades desenvolvidas antes da
implantação do protocolo

Enfermeiro
Diretor
Divisão R$

Enfermeiro
Chefe R$

Enfermeiro
Assistencial
GE R$

294,00

236,00

278,00

808,00

8,00

6.584,40

2.710,50

9294,90

92,00

294,00

6.820,40

2.988,50

10.102,90

100,00

Enfermeiro
Diretor
Divisão R$

Enfermeiro
Chefe R$

Enfermeiro
Assistencial
GE R$

Total
R$

%

Levantamento da prevalência:
coleta de dados sócio
demográficos e clínicos dos
pacientes em prontuário e
avaliação de risco de desenvolver
UP

-

283,20

333,60

616,80

8,71

Levantamento da incidência: coleta
de dados sócio demográficos e
clínicos dos pacientes em
prontuário e avaliação de risco de
desenvolver UP

-

6.072,28

390,59

6.462,87

91,29

TOTAL: depois da
implementação do protocolo

-

6.355,48

724,19

7.079,67

100,00

Levantamento da prevalência:
coleta de dados sócio
demográficos e clínicos dos
pacientes em prontuário e
avaliação de risco de desenvolver
UP
Levantamento da incidência: coleta
de dados sócio demográficos e
clínicos dos pacientes em
prontuário e avaliação de risco de
desenvolver UP
TOTAL: antes da implantação do
protocolo
Atividades desenvolvidas depois da
implementação do protocolo

Total
R$

%

Custo médio/minuto: Enfermeiro Diretor de Divisão R$ 2,94; Enfermeiro Chefe - R$ 2,36; Enfermeiro Assistencial
integrante do GE - R$ 1,39.

A Tabela 13 indica que os custos diretos da implementação do protocolo
de UP, no PSA do HU-USP, perfizeram um total de R$ 31.870,00, com destaque para
o impacto dos custos das atividades de implementação propriamente ditas (R$
11.650,93 - 36,56%) e levantamento dos índices de prevalência e incidência de UP
antes da implementação do protocolo (R$ 10.102,90 - 31,70%), na sua composição.
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Tabela 13 - Demonstrativo dos custos diretos totais referentes à implementação do
protocolo de prevenção de UP, relativos ao período de junho de 2014 a
outubro de 2015. São Paulo-SP, Brasil, 2016
Atividades desenvolvidas / produtos, acessórios e equipamentos
adquiridos

Custo
R$

Implementação do protocolo de prevenção de UP

%

11.650,93

36,56

3.036,50

9,53

Levantamento dos índices de prevalência e incidência de UP antes da
implantação do protocolo

10.102,90

31,70

Levantamento dos índices de prevalência e incidência de UP depois da
implementação do protocolo

7.079,67

22,21

Aquisição de produtos, acessórios e equipamentos

TOTAL

31.870,00 100,00

4.2.3 Avaliação do conhecimento dos enfermeiros, técnicos e auxiliares do
PSA, antes e depois da realização do programa educacional para
implementação do protocolo de UP

Quarenta e três profissionais de enfermagem, 12 enfermeiros e 31
técnicos/auxiliares, participaram do programa educacional. Em relação à categoria
enfermeiro 100% eram do sexo feminino e quanto à categoria técnico/auxiliar,
observa-se que 20 (64,5%) eram do sexo feminino e 11 (35,5) do sexo masculino.
Verifica-se, na Tabela 14, que a idade das enfermeiras variou de 26 a 57
anos, com média de 34,5 (DP=10) anos; em relação ao tempo de profissão houve
variação de 1 a 23 anos, com tempo médio de 8,3 (DP=6,8) anos. A idade dos
técnicos/auxiliares variou entre 30 e 58 anos, com média de 45,3 (DP=6,9) anos e o
tempo de profissão variou de 6 a 28 anos, com média de 17,5 (DP=5,0).

Tabela 14 - Distribuição das idades e dos tempos de profissão, segundo a categoria
profissional, relativos ao mês de janeiro de 2015. São Paulo-SP, Brasil, 2016
Variáveis

1°
MediaQuartil
na

Média

DP

Mín

Máx

3° Quartil

N

Técnico/ Auxiliar

45,3

6,9

30,0

58,0

40,0

45,0

51,0

31

Enfermeira

34,5

10,0

26,0

57,0

28,3

30,0

37,8

12

Equipe de enfermagem

42,3

9,2

26,0

58,0

34,0

42,0

51,0

43

Técnico/ Auxiliar

17,5

5,0

6,0

28,0

15,0

18,0

20,0

31

Enfermeira

8,3

6,8

1,0

23,0

3,0

6,5

14,0

12

Equipe de enfermagem

14,9

6,9

1,0

28,0

8,0

17,0

20,0

43

P

Idade

<0,001

Tempo de Profissão

p - Nível descritivo do teste t de Student.

<0,001
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4.2.3.1 Aplicação do teste de conhecimento quanto ao conceito e prevenção das UP
antes e depois da realização do programa educacional

No teste pré-programa, conforme indica a Tabela 15, quatro (33,3 %)
enfermeiras acertaram 90% ou mais dos itens e oito (66,7%) acertaram abaixo de
90%. No teste pós-programa educacional quatro (33,3%) enfermeiras atingiram
100% de acertos, sete (58,4%) acertaram 90% ou mais dos itens e apenas uma
(8,3%) enfermeira acertou 80,5%.
No que diz respeito aos técnicos/auxiliares, no teste pré-programa um
(3,2%) acertou 90% ou mais dos itens, 26 (83,9%) acertaram entre 70 e 89% e
quatro (12,9%) acertaram abaixo de 70%; no teste pós-programa 14 (45,2%)
acertaram 90% ou mais e 17 (54,9%) acertaram entre 70 a 89%.
Os resultados do teste pós-programa demonstram que o conhecimento da
maioria das enfermeiras passou de insuficiente (66,7%) para adequado (91,7%).
Entretanto, o conhecimento da maioria dos técnicos/auxiliares, embora tenham
apresentado melhora no teste pós-programa, o resultado ainda se mostrou
insuficiente nas duas fases (96,8% pré-programa e 54,8% pós-programa). Em
relação ao conhecimento da equipe de enfermagem pré e pós-programa
educacional constata-se um aumento de 90% ou mais dos itens passando de 11,6%
para 58,1%.
Tabela 15 - Distribuição das porcentagens de acertos de enfermeiras e técnicos/auxiliares
no teste de conhecimento, nas fases pré e pós-programa educacional, segundo
a categoria profissional e total, relativos ao mês de janeiro de 2015. São PauloSP, Brasil, 2016
Técnico/Auxiliar
Pré
N
Porcentagem de acertos

31

Enfermeira

Pós
%

N

%

Pré
N

%

Equipe de Enfermagem

Pós
N

%

100,0 31 100,0 12 100,0 12 100,0

Pré

Pós

N

%

N

%

43

100,0

43

100,0

< 60

1

3,2

0

0,0

1

2,3

60 |- 70

3

9,7

2

16,7

5

11,6

70 |- 80

20

64,5

3

9,7

3

25,0

0

0,0

23

53,5

3

7,0

80 |- 90

6

19,4

14

45,2

3

25,0

1

8,3

9

20,9

15

34,9

90 e mais

1

3,2

14

45,2

4

33,3

11

91,7

5

11,6

25

58,1
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Segundo as categorias do instrumento teste de conhecimento observa-se
na Tabela 16, que a média global de acertos das enfermeiras, foi maior no pósprograma educacional com média de 94,4% de acertos, ultrapassando os 90%
esperados. A categoria “prevenção” obteve maior índice médio de acertos tanto no
pré (27,3 - DP=3,2) como no pós-programa (31,8 - DP=1,5).
Tabela 16 - Distribuição dos índices de acertos das enfermeiras, segundo as categorias do
instrumento teste de conhecimento relativo ao conceito e a prevenção das UP,
nas fases pré e pós-programa educacional, relativos ao mês de janeiro de 2015.
São Paulo-SP, Brasil, 2016
pré-programa

pós-programa

Acertos
(Mín-Máx)

Média

DP

%

Acertos
(MínMáx)

Média

DP

%

Estadiamento
(6 itens)

2-6

4,8

1,3

80,0

3-6

5,0

1,0

83,3

0,816

Avaliação
(2 itens)

0-2

1,5

0,7

75,0

1-2

1,8

0,4

90,0

0,551

Prevenção
(33 itens)

20 - 31

27,3

3,2

82,7

28-33

31,8

1,5

96,4

0,854

Global
(41 itens)

28 - 38

33,5

3,8

81,7

33-41

38,7

2,3

94,4

0,795

Categoria

p

p - Nível descritivo do teste t de Student.

Apresentam-se, na Tabela 17, os índices de acertos das enfermeiras,
segundo a categoria “estadiamento”, na fase pré e pós-programa educacional.
Verifica-se que atingiram 100% de acertos em três das seis questões no teste pós,
sendo que duas questões já apresentavam índice de acerto de 100%. Nas demais
questões os índices de acertos foram abaixo de 90%, o índice mais baixo teve uma
inversão no pré e pós-programa educacional nas questões que se referiam ao
estágio II e III da UP. Já a questão relacionada ao estágio II teve uma melhora no
índice de acerto no pós programa educacional.
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Tabela 17 - Distribuição dos índices de acertos das enfermeiras na categoria
“estadiamento”, nas fases pré e pós programa educacional, relativos ao mês de
janeiro de 2015. São Paulo-SP, Brasil, 2016
Questões de estadiamento

pré-programa

pós-programa

p

n

%

n

%

O estágio I da úlcera de pressão é definido como um
eritema que não embranquece

11

91,7%

12

100,0%

--

Uma úlcera de pressão em estágio III é uma perda
parcial de pele envolvendo a epiderme

10

83,3%

6

50,0%

0,125

Úlceras de pressão no estágio IV apresentam uma
perda de pele total com intensa destruição e necrose
tissular ou danos aos músculos, ossos ou estruturas de
suporte

12

100,0%

12

100,0%

--

Úlceras de pressão no estágio II apresentam uma
perda de pele em sua espessura total

6

50,0%

10

83,3%

0,219

Uma bolha no calcâneo não deve ser motivo de
preocupação

12

100,0%

12

100,0%

--

As úlceras de pressão de estagio II podem ser
extremamente doloridas pela exposição das
terminações nervosas

6

50,0%

8

66,7%

0,625

p - Nível descritivo do teste t de Student.

Por meio da Tabela 18 demonstra-se que na categoria “avaliação” houve
a diminuição no índice de acerto de uma das questões no pós-programa, entretanto
na outra o índice de acerto aumentou de 58,3% para 100%.
Tabela 18 - Distribuição dos índices de acertos das enfermeiras na categoria “avaliação”,
nas fases pré e pós programa educacional, relativos ao mês de janeiro de 2015.
São Paulo-SP, Brasil,2016
Questões de avaliação

préprograma

pós-programa

p

n

%

n

%

As úlceras de pressão são feridas estéreis

11

91,7%

10

83,3%

1,000

Uma cicatriz de úlcera de pressão poderá lesar mais
rapidamente que a pele integra

7

58,3%

12

100,0%

--

p - Nível descritivo do teste t de Student.

De acordo com a Tabela 19, na categoria “prevenção”, as enfermeiras
obtiveram índice de acertos maior que 90% no pré-programa 66,7% com aumento
para 93,9% no pós-programa. A questão com menor índice de acerto (25,0%), no
pré-programa, foi referente ao posicionamento do paciente em cadeira de rodas e no
pós programa o menor índice de acertos (75,0%) foi em relação à necessidade de
inspeção da pele dos pacientes de risco pelo menos uma vez por semana.

100
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Observa-se que 33,3% das questões no pré-programa obtiveram índices
de acertos abaixo de 90%, sendo relacionadas a higienização e ressecamento da
pele, protetores da pele, massagem em proeminências ósseas, elevação da
cabeceira, reposicionamento no leito e em cadeira e ao uso de almofadas de
proteção quando sentado. No pós-programa constata-se melhora no índice de
acertos, uma vez que apenas 6,1% das respostas (inspeção da pele e uso de
acessório para transferência ou movimentação do paciente) permaneceram abaixo
do índice indicado como adequado.
Tabela 19 - Distribuição dos índices de acertos das enfermeiras na categoria “prevenção”,
nas fases pré e pós-programa educacional, relativos ao mês de janeiro de 2015.
São Paulo-SP, Brasil, 2016
Questões de prevenção

pré-programa

pós-programa

p

n

%

n

%

São fatores para o desenvolvimento de úlcera de
pressão: mobilidade; incontinência; nutrição
inadequada e alteração do nível de consciência

11

91,7%

12

100,0%

--

Todos os indivíduos de risco para úlcera de pressão
devem ter uma inspeção sistemática da pele pelo
menos uma vez por semana

11

91,7%

9

75,0%

0,625

Água quente e sabonete podem ressecar a pele e
aumentar o risco para úlcera de pressão

9

75,0%

11

91,7%

0,500

É importante massagear as proeminências ósseas se
estiverem hiperemiadas

7

58,3%

11

91,7%

0,125

Todos os indivíduos devem ser avaliados na admissão
no hospital quanto ao risco para desenvolver úlcera de
pressão

11

91,7%

11

91,7%

1,000

Amido de milho, cremes e curativos transparentes
(Filmes) e curativos de hidrocoloides (Duoderm®) não
protegem contra os efeitos da fricção

11

91,7%

11

91,7%

1,000

Uma ingestão dietética adequada de proteínas e
calorias deve ser mantida durante a doença

12

100,0%

12

100,0%

--

As pessoas que só ficam no leito devem ser
reposicionadas a cada 3 horas

9

75,0%

12

100,0%

--

Uma escala com horários para mudança de decúbito
deveria ser escrita para cada paciente

11

91,7%

12

100,0%

--

Protetores de calcâneos como luvas d’água aliviam a
pressão nos calcâneos

6

50,0%

11

91,7%

0,063

Rodas d’água ou almofadas tipo argola auxiliam na
prevenção de úlcera de pressão

5

41,7%

12

100,0%

--

Na posição lateral, a pessoa deve ficar em ângulo de
30 graus com a cama

6

50,0%

12

100,0%

--

A cabeceira da cama deve ser mantida em um baixo
grau de elevação (de preferência, não maior que um
ângulo de 30 graus) consiste com as condições
medicas

4

33,3%

11

91,7%

0,016
(Continua)
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(Continuação)
Questões de prevenção

pré-programa

pós-programa

p

n

%

n

%

Uma pessoa que não pode se movimentar deve ser
reposicionada, enquanto sentada na cadeira a cada 2
horas

3

25,0%

11

91,7%

0,008

As pessoas que podem aprender devem ser orientadas
a mudar seu peso a cada 15 minutos enquanto
sentadas na cadeira

10

83,3%

12

100,0%

--

As pessoas que permanecem na cadeira devem ter
uma almofada para proteção

8

66,7%

12

100,0%

--

A pele deve permanecer limpa e seca

12

100,0%

12

100,0%

--

Medidas de prevenção não necessitam ser usadas
para prevenir novas lesões quando o paciente já
possui úlcera de pressão

11

91,7%

12

100,0%

--

Lençol móvel ou forro deve ser utilizado para transferir
ou movimentar pacientes

11

91,7%

10

83,3%

1,000

A mobilização e a transferência de pacientes
totalmente dependentes devem ser feitas por duas ou
mais pessoas

12

100,0%

12

100,0%

--

A reabilitação deve ser instituída, se o estado geral do
paciente permitir

11

91,7%

12

100,0%

--

Todo paciente admitido no PSA deve ser submetido à
avaliação de risco para o desenvolvimento de úlcera
de pressão

11

91,7%

12

100,0%

--

Pacientes e familiares devem ser orientados quanto às
causas e fatores de risco para desenvolvimento de
úlcera de pressão

12

100,0%

12

100,0%

--

As proeminências ósseas podem ficar em contato
direto uma com a outra

12

100,0%

12

100,0%

--

Toda pessoa avaliada como em risco para desenvolver
úlcera de pressão, deveria ser colocada em colchão
redutor de pressão

11

91,7%

12

100,0%

--

A pele macerada pela umidade danifica-se mais
facilmente

12

100,0%

12

100,0%

--

Uma boa maneira de diminuir a pressão nos calcâneos
é elevá-los do leito

9

75,0%

12

100,0%

--

Todo o cuidado administrado para prevenir ou tratar
úlceras de pressão não precisa ser documentado

12

100,0%

11

91,7%

--

Cisalhamento é a força que ocorre quando a pele
adere a uma superfície e o corpo desliza

11

91,7%

12

100,0%

--

A fricção pode ocorrer ao movimentar a pessoa para
cima na cama

11

91,7%

12

100,0%

--

Para as pessoas que tem incontinência, a limpeza da
pele deve ocorrer no momento que se sujar e nos
intervalos de rotina

11

91,7%

11

91,7%

1,000

Programas educacionais podem reduzir a incidência de
úlcera de pressão

12

100,0%

12

100,0%

--

Pacientes hospitalizados precisam ser avaliados
quanto ao risco para úlcera de pressão uma única vez

12

100,0%

12

100,0%

--

p - Nível descritivo do teste t de Student.
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Na Tabela 20, averígua-se que a média de acertos globais dos
técnicos/auxiliares foi maior no pós-programa educacional, permanecendo em média
87,1% de acertos, contudo sem atingir os 90% preconizados. Ao se analisar o seu
conhecimento quanto aos itens relacionados à prevenção no pré e pós-programa,
indica-se que eles se aproximam do adequado (de 75,5% para 89,1%). Verifica-se,
ainda, que a categoria “prevenção” obteve maior índice médio de acertos no préprograma, entretanto, no pós-programa, o maior índice de acertos referiu-se as
questões da categoria “avaliação”. A categoria “estadiamento”, foi a de menor índice
médio de acertos tanto no pré como no pós-programa.
Tabela 20 - Distribuição dos índices de acertos dos técnicos/auxiliares, segundo as
categorias do instrumento teste de conhecimento, relativo ao conceito e a
prevenção das UP, nas fases pré e pós-programa educacional, relativos ao mês
de janeiro de 2015. São Paulo-SP, Brasil, 2016
pré-programa

pós-programa

Acertos
(MínMáx)

Média

DP

%

Acertos
(Mín Máx)

Média

DP

%

p

Estadiamento (6
itens)

2-6

4,3

0,8

71,7

2-6

4,5

1,1

75,0

0,250

Avaliação
(2 itens)

0-2

1,5

0,6

75,0

1-2

1,8

0,4

90,0

0,003

Prevenção
(33 itens)

17 - 31

24,9

2,8

75,5

26 - 33

29,4

1,9

89,1

<0,001

Global
(41 itens)

19 - 39

3,3

74,6

29 - 40

2,4

87,1

<0,001

Categoria

30,6

35,7

p - Nível descritivo do teste t de Student.

Os índices de acertos dos técnicos/auxiliares, segundo a categoria
“estadiamento”, estão demonstrados na Tabela 21. Observa-se que o índice de
acerto de 100% foi alcançado somente em uma questão no pós-programa
educacional. Nas demais questões, os índices de acertos foram abaixo de 93,5%. O
índice mais baixo se referiu a questão relativa ao estágio III da UP, tanto no pré
como no pós-programa, mesmo tendo ocorrido melhora no índice de acerto no pósprograma.
Em três questões, relacionadas ao conhecimento na avaliação das UP
estágio I e II, verifica-se diminuição dos acertos no pós-programa.
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Tabela 21 - Distribuição dos índices de acertos dos técnicos/auxiliares, segundo a categoria
“estadiamento”, nas fases pré e pós programa educacional, relativos ao mês de
janeiro de 2015. São Paulo-SP, Brasil, 2016
Questões de estadiamento

préprograma

pósprograma

p

n

%

n

%

O estágio I da úlcera de pressão é definido como
um eritema que não embranquece

29

93,5%

28

90,3%

1,000

Uma úlcera de pressão em estágio III é uma
perda parcial de pele envolvendo a epiderme

8

25,8%

14

45,2%

0,109

Úlceras de pressão no estágio IV apresentam
uma perda de pele total com intensa destruição e
necrose tissular ou danos aos músculos, ossos ou
estruturas de suporte

28

90,3%

31

100,0%

--

Úlceras de pressão no estágio II apresentam uma
perda de pele em sua espessura total

18

58,1%

16

51,6%

0,791

Uma bolha no calcâneo não deve ser motivo de
preocupação

26

83,9%

28

90,3%

0,727

As úlceras de pressão de estagio II podem ser
extremamente doloridas pela exposição das
terminações nervosas

23

74,2%

22

71,0%

1,000

p - Nível descritivo do teste t de Student.

Na tabela 22, observa-se que em relação à categoria “avaliação”
evidenciam-se índices de acertos acima de 90,0 % nas duas questões no pósprograma.

Tabela 22 - Distribuição dos índices de acertos dos técnicos/auxiliares, segundo a categoria
“avaliação”, nas fases pré e pós-programa educacional, relativos ao mês de
janeiro de 2015. São Paulo-SP, Brasil, 2016
préprograma

pósprograma

n

%

n

%

As úlceras de pressão são feridas estéreis

24

77,4%

28

90,3%

0,125

Uma cicatriz de úlcera de pressão poderá lesar mais
rapidamente que a pele integra

22

71,0%

29

93,5%

0,039

Questões de avaliação

p

p - Nível descritivo do teste t de Student.

No que diz respeito à categoria “prevenção”, observa-se, na Tabela 23,
que os técnicos/auxiliares obtiveram, no pré-programa, índice de acertos maior que
90% em 39,4% das questões. No pré-programa a questão com menor índice de
acertos (9,7%) foi relacionada ao posicionamento do paciente em cadeira de rodas e
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no pós-programa foi a questão referente ao uso de protetores de pele para evitar a
fricção( 54,8%).
Três questões tiveram melhora no índice médios de acertos: massagear
as proeminências ósseas, de 19,4% para 87,1%, uso de rodas d’agua ou almofadas
tipo argola, de 35,5% para 83,9%, e elevação da cabeceira da cama, de 48,4% para
90,3%.

Tabela 23 - Distribuição dos índices de acertos dos técnicos/auxiliares, segundo a categoria
“prevenção”, nas fases pré e pós programa, relativos ao mês de janeiro de 2015.
São Paulo-SP, Brasil,2016
Questões de prevenção

pré-programa

pósprograma

p

n

%

n

%

São fatores para o desenvolvimento de úlcera de
pressão: mobilidade; incontinência; nutrição
inadequada e alteração do nível de consciência

27

87,1%

31

100,0%

--

Todos os indivíduos de risco para úlcera de pressão
devem ter uma inspeção sistemática da pele pelo
menos uma vez por semana

24

77,4%

21

67,7%

0,375

Água quente e sabonete podem ressecar a pele e
aumentar o risco para úlcera de pressão

20

64,5%

26

83,9%

0,146

É importante massagear as proeminências ósseas se
estiverem hiperemiadas

6

19,4%

27

87,1%

<0,001

Todos os indivíduos devem ser avaliados na
admissão no hospital quanto ao risco para
desenvolver úlcera de pressão

28

90,3%

29

93,5%

1,000

Amido de milho, cremes e curativos transparentes
(Filmes) e curativos de hidrocoloides (Duoderm®) não
protegem contra os efeitos da fricção

22

71,0%

17

54,8%

0,125

Uma ingestão dietética adequada de proteínas e
calorias deve ser mantida durante a doença

28

90,3%

30

96,8%

0,625

As pessoas que só ficam no leito devem ser
reposicionadas a cada 3 horas

17

54,8%

22

71,0%

0,063

Uma escala com horários para mudança de decúbito
deveria ser escrita para cada paciente

26

83,9%

27

87,1%

1,000

Protetores de calcâneos como luvas d’água aliviam a
pressão nos calcâneos

16

51,6%

23

74,2%

0,065

Rodas d’água ou almofadas tipo argola auxiliam na
prevenção de úlcera de pressão

11

35,5%

26

83,9%

<0,001

Na posição lateral, a pessoa deve ficar em ângulo de
30 graus com a cama

18

58,1%

28

90,3%

0,013

A cabeceira da cama deve ser mantida em um baixo
grau de elevação (de preferência, não maior que um
ângulo de 30 graus) consiste com as condições
medicas

15

48,4%

28

90,3%

0,001

(Continua)
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Questões de prevenção

pré-programa

pósprograma

p

n

%

n

%

Uma pessoa que não pode se movimentar deve ser
reposicionada, enquanto sentada na cadeira a cada 2
horas

3

9,7%

18

58,1%

<0,001

As pessoas que podem aprender, devem ser
orientadas a mudar seu peso a cada 15 minutos
enquanto sentadas na cadeira

17

54,8%

31

100,0%

--

As pessoas que permanecem na cadeira devem ter
uma almofada para proteção

26

83,9%

30

96,8%

0,219

A pele deve permanecer limpa e seca

26

83,9%

29

93,5%

0,453

Medidas de prevenção não necessitam ser usadas
para prevenir novas lesões quando o paciente já
possui úlcera de pressão

28

90,3%

28

90,3%

1,000

Lençol móvel ou forro deve ser utilizado para transferir
ou movimentar pacientes

30

96,8%

29

93,5%

1,000

A mobilização e a transferência de pacientes
totalmente dependentes devem ser feitas por duas ou
mais pessoas

30

96,8%

31

100,0%

--

A reabilitação deve ser instituída, se o estado geral do
paciente permitir

27

87,1%

28

90,3%

1,000

Todo paciente admitido no PSA deve ser submetido à
avaliação de risco para o desenvolvimento de úlcera
de pressão

25

80,6%

28

90,3%

0,375

Pacientes e familiares devem ser orientados quanto
às causas e fatores de risco para desenvolvimento de
úlcera de pressão

31

100,0%

31

100,0%

--

As proeminências ósseas podem ficar em contato
direto uma com a outra

29

93,5%

29

93,5%

1,000

Toda pessoa avaliada como em risco para
desenvolver úlcera de pressão, deveria ser colocada
em colchão redutor de pressão

29

93,5%

30

96,8%

1,000

A pele macerada pela umidade danifica-se mais
facilmente

29

93,5%

31

100,0%

--

Uma boa maneira de diminuir a pressão nos
calcâneos é elevá-los do leito

18

58,1%

28

90,3%

0,002

Todo o cuidado administrado para prevenir ou tratar
úlceras de pressão não precisa ser documentado

29

93,5%

28

90,3%

1,000

Cisalhamento é a força que ocorre quando a pele
adere a uma superfície e o corpo desliza

23

74,2%

29

93,5%

0,070

A fricção pode ocorrer ao movimentar a pessoa para
cima na cama

24

77,4%

31

100,0%

--

Para as pessoas que tem incontinência, a limpeza da
pele deve ocorrer no momento que se sujar e nos
intervalos de rotina

30

96,8%

28

90,3%

0,500

Programas educacionais podem reduzir a incidência
de úlcera de pressão

31

100,0%

31

100,0%

--

Pacientes hospitalizados precisam ser avaliados
quanto ao risco para úlcera de pressão uma única vez

29

93,5%

28

90,3%

1,000

p - Nível descritivo do teste t de Student.
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4.3 ÍNDICES DE PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DE UP DEPOIS DA
IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO
Prevalência

No dia 08 de junho de 2015 18 pacientes estavam em observação no
PSA do HU-USP. Não havendo recusas em relação à participação do estudo todos
foram avaliados obtendo-se o índice de prevalência de 0,00%.
Os pacientes apresentaram idade entre 22 e 89 anos, com média de 59,4
(DP=20,9) anos; 11 (61,11%) eram do sexo masculino, sete (38,89%) do sexo
feminino; a maioria (13 - 72,22%) da raça branca e pertencente à comunidade
Butantã (15 - 83,33%). Quanto às características clínicas, a queixa principal
correspondeu à dispneia (33,33%), seguida de dor abdominal (22,22%). Todos os
pacientes (18 - 100%) não possuíam nenhum tipo de incontinência, a maioria (17 94,45%) não era etilista e onze (61,11%) eram não fumantes. Doze pacientes
(66,67%) apresentaram Escore da Escala de Braden menor ou igual a 16 sendo,
portanto, considerados de risco para o desenvolvimento de UP.

Incidência

Para o estudo da incidência foram avaliados 145 pacientes, considerados
de risco para o desenvolvimento de UP, durante três meses consecutivos (junho a
setembro/2015). Destes, dois desenvolveram UP, representando incidência de
1,38%. As características sócias demográficas e clínicas de ambos os grupos,
pacientes sem e com UP, serão apresentadas a seguir na forma de tabelas.
Na tabela 24, verifica-se que a idade dos pacientes sem UP variou de 20
a 98 anos, com média de 70,2 (DP= 18,5) anos e dos pacientes com UP de 67 a 88
anos, com média de 77,5 (DP= 14,8) anos. Quanto ao tempo de internação houve
variação entre 1 e 10 dias, média de 3,0 (DP=1,7) dias nos pacientes sem UP e de 4
a 6 dias, média de 5,0 (DP= 1,4) dias, nos pacientes com UP.
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Tabela 24 - Distribuição das idades e tempos de internação dos pacientes sem e com UP,
no período entre junho e setembro de 2015. São Paulo-SP, Brasil, 2016
Média

DP

Mín

Máx

1°
Quartil

Mediana

3°
Quartil

N

70,3

18,4

20,0

98,0

59,5

74,0

83,0

145

Sem UP

70,2

18,5

20,0

98,0

59,0

74,0

83,0

143

Com UP

77,5

14,8

67,0

88,0

--

--

--

2

3,0

1,7

1,0

10,0

2,0

3,0

4,0

145

Sem UP

3,0

1,7

1,0

10,0

3,0

3,0

4,0

143

Com UP

5,0

1,4

4,0

6,0

--

--

--

2

Variáveis

Idade

Tempo de internação

Observa-se na Tabela 25, no grupo com UP, que os pacientes eram do
sexo feminino e da raça branca (100,0%), procedentes da comunidade Butantã e
outros (50,0%). Nos pacientes sem UP, houve equilíbrio em relação ao sexo (48,3%
feminino e 51,7% masculino), predominou a raça branca (73,4%) sendo a maioria
(70,6%) dos pacientes pertencente à comunidade Butantã. Não houve associações
estatísticas significantes entre as variáveis sexo, raça, procedência e ocorrência de
UP.
Tabela 25 - Distribuição das variáveis sócio demográficas sexo, raça e procedência dos
pacientes de risco, sem e com UP, no período entre junho e setembro de 2015.
São Paulo-SP, Brasil, 2016
UP
Variáveis

Sem

Total

Com

p

N

%

N

%

N

%

143

98,6

2

1,4

145

100,0

Feminino

69

48,3

2

100,0

71

49,0

Masculino

74

51,7

0

0,0

74

51,0

143

98,6

2

1,4

145

100,0

Branca

105

73,4

2

100,0

107

73,8

Não Branca

38

26,6

0

0,0

38

26,2

Procedência

143

98,6

2

1,4

145

100,0

Butantã

101

70,6

1

50,0

102

70,3

Outros

31

21,7

1

50,0

32

22,1

USP

11

7,7

0

0,0

11

7,6

Sexo

Raça

P Nivel descritvo do teste exato de fisher

0,238

1,000

0,500
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Os dados da Tabela 26 evidenciam o predomínio de rebaixamento do
nível de consciência (20,3%), dispneia (16,8%) e confusão mental (16,8%), como
queixas principais, entre os pacientes sem UP e dispneia (50%) e rebaixamento do
nível de consciência (50%) nas duas pacientes com UP.
Tabela 26 - Distribuição da queixa principal dos pacientes de risco, sem e com UP, no
período entre junho e setembro de 2015. São Paulo-SP, Brasil, 2016
UP
Variáveis

Sem

Total

Com

p

N

%

N

%

N

%

Rebaixamento do nível consciência

29

20,3

1

50,0

30

20,7

0,372

Dispneia

24

16,8

1

50,0

25

17,2

0,316

Confusão mental

24

16,8

0

0,0

24

16,6

1,000

Queda da própria altura

14

9,8

0

0,0

14

9,7

1,000

Crise Convulsiva

13

9,1

0

0,0

13

9,0

1,000

Trauma

12

8,4

0

0,0

12

8,3

1,000

Queda do estado geral

10

7,0

0

0,0

10

6,9

1,000

Febre

10

7,0

0

0,0

10

6,9

1,000

Hemiparesia

8

5,6

0

0,0

8

5,5

1,000

Vômitos

7

4,9

0

0,0

7

4,8

1,000

Tosse

6

4,2

0

0,0

6

4,1

1,000

Dor abdominal

6

4,2

0

0,0

6

4,1

1,000

Náuseas

4

2,8

0

0,0

4

2,8

1,000

Diarreia

4

2,8

0

0,0

4

2,8

1,000

Edema

4

2,8

0

0,0

4

2,8

1,000

Dor torácica

3

2,1

0

0,0

3

2,1

1,000

Tontura

3

2,1

0

0,0

3

2,1

1,000

Inapetência

3

2,1

0

0,0

3

2,1

1,000

Mal estar súbito

3

2,1

0

0,0

3

2,1

1,000

HDA

3

2,1

0

0,0

3

2,1

1,000

Sudorese

2

1,4

0

0,0

2

1,4

1,000

Dor MMII

1

0,7

0

0,0

1

0,7

1,000

Cefaleia

1

0,7

0

0,0

1

0,7

1,000

Fezes com sangue

1

0,7

0

0,0

1

0,7

1,000

Distensão abdominal

1

0,7

0

0,0

1

0,7

1,000

Hiperemia

1

0,7

0

0,0

1

0,7

1,000

Outros*

6

4,2

0

0,0

6

4,1

1,000

*Outros: Abstinência alcoólica, Sangramento vaginal, Lesão, Vítima de agressão, Intoxicação exógena e Icterícia.
p- Nivel descritvo do teste exato de fisher
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As variáveis clínicas tabagismo, incontinência, etilismo e dispositivo
urinário, relativas aos pacientes sem e com UP, são apresentadas na Tabela 27.
Nos dois grupos, observa-se a maioria e a totalidade de pacientes não tabagistas,
111 (77,6%) e dois (100,0%) respectivamente. Observa-se, no grupo sem UP, que a
maioria dos pacientes 130 (90,9%) não possuía incontinência, 123 (86,0%) era não
etilista e 121(84,6%) não fazia uso de dispositivo urinário. No grupo com UP,
nenhuma paciente possuía incontinência, era etilista e fazia uso de dispositivo
urinário. Quanto as variáveis clínicas tabagismo, incontinência, etilismo, presença
de dispositivo urinário e UP, verifica-se que não houve associação estatística
significante com o desenvolvimento de UP.

Tabela 27 - Distribuição das variáveis clínicas tabagismo, incontinência, etilismo e presença
de dispositivo urinário nos pacientes de risco, sem e com UP, no período entre
junho e setembro de 2015. São Paulo-SP, Brasil, 2016
UP
Variáveis

Total

Sem

Com

p

N

%

N

%

N

%

143

98,6

2

1,4

145

100,0

Não

111

77,6

2

100,0

113

77,9

Sim

32

22,4

0

0,0

32

22,1

Incontinência

143

98,6

2

1,4

145

100,0

Ausência

130

90,9

2

100,0

132

91,0

Urinária

12

8,4

0

0,0

12

8,3

Mista

1

0,7

0

0,0

1

0,7

Etilismo

143

98,6

2

1,4

145

100,0

Não

123

86,0

2

100,0

125

86,2

Sim

20

14,0

0

0,0

20

13,8

143

98,6

2

1,4

145

100,0

Sem

121

84,6

2

100,0

123

84,8

Sonda vesical de demora

18

12,6

0

0,0

18

12,4

Uripen

4

2,8

0

0,0

4

2,8

Tabagismo

Dispositivo urinário

1,000

1,000

1,000

1,000

p- Nivel descritvo do teste exato de fisher

Segundo a Tabela 28 a maioria dos pacientes, 103 (71,0%) no grupo sem
UP e a totalidade (100%) no grupo com UP, possuía alguma doença associada que
comprometia o sistema cardiovascular e/ou respiratório. Em relação às patologias de
base não houve associação estatística significante com presença de UP.
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Tabela 28 - Distribuição da patologia de base, por sistemas, entre os pacientes de risco,
sem e com UP, no período entre junho e setembro de 2015. São Paulo-SP,
Brasil, 2016
UP
Variáveis

Sem

Total

Com

p

N

%

N

%

N

%

143

98,6

2

1,4

145

100

Cardiovascular e/ou Respiratório

103

72,0

2

100,0

105

72,4

1,000

Endócrino

69

48,3

1

50,0

70

48,3

1,000

Nervoso

33

23,1

0

0,0

33

22,8

1,000

Digestivo

3

2,1

0

0,0

3

2,1

1,000

Renal

8

5,6

0

0,0

8

5,5

1,000

Imunológico

2

1,4

0

0,0

2

1,4

1,000

Não sabe

3

2,1

0

0,0

3

2,1

1,000

Musculo esquelético

4

2,8

1

50,0

5

3,4

0,068

Dermatológico

1

0,7

0

0,0

1

0,7

1,000

p- Nivel descritvo do teste exato de fisher

Na Tabela 29 demonstra-se o predomínio, entre os pacientes sem UP, de
medicamentos de uso contínuo que atuam no aparelho cardiovascular (87 - 60,8%),
no aparelho digestivo e metabólico (54 - 37,8%), no sangue e órgãos
hematopoiéticos e no sistema nervoso com (42 - 29,4%) cada. No grupo com UP
predominaram os medicamentos que atuam no aparelho cardiovascular (2 - 100%) e
no sangue e órgãos hematopoiéticos (2 - 100%), seguidos dos que atuam no
aparelho digestivo e metabólico (1 - 50%). Os medicamentos de uso continuo não
apresentaram associação estatística significante com a ocorrência de UP.

Tabela 29 - Distribuição dos medicamentos de uso contínuo entre os pacientes sem e com
UP, no período entre junho e setembro de 2015. São Paulo-SP, Brasil, 2016
UP
Variáveis

sem

Total

com

p

N

%

N

%

N

%

Aparelho Cardiovascular

87

60,8

2

100,0

89

61,4

0,523

Aparelho Digestivo e Metabólico

54

37,8

1

50,0

55

37,9

1,000

Sangue e órgãos hematopoiéticos

42

29,4

2

100,0

44

30,3

0,091

Sistema Nervoso

42

29,4

0

0,0

42

29,0

1,000

Aparelho Respiratório

8

5,6

0

0,0

8

5,5

1,000

Sistema musculoesquelético

3

2,1

0

0,0

3

2,1

1,000

Preparações hormonais sistêmicas

18

12,6

0

0,0

18

12,4

1,000

Não sabe

10

7,0

0

0,0

10

6,9

1,000
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Em relação aos medicamentos em uso no momento, Tabela 30, entre os
pacientes sem UP predominaram os que atuam no sistema nervoso (107 - 74,8%),
no aparelho digestivo e metabólico com 79 (55,2%) e no sangue e órgãos
hematopoiéticos (71 - 49,6%); entre as pacientes com UP houve predomínio dos que
atuam no sistema nervoso (2 - 100%), antimicrobianos de uso sistêmico (2 - 100%) e
dos que atuam no sangue e órgãos hematopoiéticos (1 - 50,0%). Os medicamentos
em uso no momento não mostraram associações estatísticas significantes com o
desenvolvimento de UP.
Tabela 30 - Distribuição dos medicamentos em uso no momento entre os pacientes sem e
com UP, no período entre junho e setembro de 2015. São Paulo-SP, Brasil, 2016
UP
Variáveis

Total

Sem

p

Com

N

%

N

%

N

%

Aparelho Digestivo e Metabólico

79

55,2

0

0,0

79

54,5

0,205

Sistema Nervoso

107

74,8

2

100,0

109

75,2

1,000

Aparelho Cardiovascular

63

44,1

0

0,0

63

43,4

0,505

Sangue e órgãos hematopoiéticos

71

49,7

1

50,0

72

49,7

1,000

Antimicrobianos de uso sistêmico

47

32,9

2

100,0

49

33,8

0,113

Aparelho Respiratório

15

10,5

0

0,0

15

10,3

1,000

Preparações hormonais sistêmicas

19

13,3

0

0,0

19

13,1

1,000

p- Nivel descritvo do teste exato de fisher

Na Tabela 31 apresenta-se a distribuição dos escores da Escala de
Braden(74). Nos pacientes sem UP obteve-se o escore médio de 12,4(DP=2,7) e
mediana de 13, com maior distribuição de pacientes com risco moderado (37,0%) e
de alto risco (36,4%) para o desenvolvimento de UP; nas pacientes com UP o escore
médio de 8,0 (DP=2,8) e mediana de 8, com maior distribuição de pacientes de alto
risco (2 - 100%) para o desenvolvimento de UP. Quanto à distribuição dos escores
da Escala de Braden não houve associação estatística significante com a ocorrência
de UP.
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Tabela 31 - Distribuição dos escores da Escala de Braden de acordo com o nível de risco
para os pacientes sem e com UP, no período entre junho e setembro de 2015.
São Paulo-SP, Brasil, 2016
UP
Escala de Braden total

Sem

Total

Com

p

N

%

N

%

N

%

143

100,0

2

100,0

145

100,0

<= 11 (alto risco)

52

36,4

2

100,0

54

37,2

12 a 14 (moderado)

53

37,0

0

0,0

53

36,6

15 a 16 (leve)

38

26,6

0

0,0

38

26,2

Em classes

0,331

Escore
Média (DP)
Mediana
Min – Max
Intervalo de Confiança de 95% para média

12,4 (2,7)

8,0 (2,8)

12,3 (2,7)

--

13

8

13

(6,0 - 16,0)

(6,0 - 10,0)

(6,0 - 16,0)

(11,9 – 12,8)

--

(11,9 – 12,8)

p- Nivel descritvo do teste exato de fisher

Dentre as duas pacientes que desenvolveram UP, uma apresentou duas
(66,7%), localizadas na região sacra, e a outra apenas uma úlcera (33,3%) na região
do calcâneo D; quanto ao estadiamento duas UP (66,7%) encontravam-se na
categoria I e uma (33,3%) foi categorizada como necrose.

Tabela 32 - Distribuição do número, localização e do estadiamento das UP, pacientes
integrantes do estudo de incidência, no período entre junho e setembro de 2015.
São Paulo-SP, Brasil, 2016
Variáveis

Distribuição
N

%

1

1

50,0

2

1

50,0

Calcâneo D

1

33,3

Sacra

2

66,7

Total

3

100,00

I

2

66,7

Necrose

1

33,3

Total

3

100,00

Número de UP

Localização UP

Estadiamento UP

5

DISCUSSÃO
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O envelhecimento da população mundial associado à presença de
doenças crônicas degenerativas, nem sempre controladas adequadamente, a
utilização de diversos medicamentos para o controle dessas doenças e o aumento
do número de indivíduos que sofrem traumas diversos, levando a várias alterações
como diminuição da percepção sensorial, mobilidade, atividade e umidade, são
fatores predisponentes para a ocorrência de UP(1-4).
Nas instituições hospitalares a UP é uma das feridas mais incidentes
ocasionando um ônus importante ao paciente e família, aos profissionais de saúde e
aos cofres públicos. Onera ao paciente por desencadear desconforto, dor, aumento
do tempo de internação, risco de infecções e até mesmo risco de morte, devido suas
complicações; aos profissionais pelo aumento da demanda de trabalho relativa às
trocas de curativos, aplicação de antimicrobianos, geralmente por via endovenosa,
elevando, consequentemente, os gastos públicos(2-4,9-10).
Em 2003, estimava-se que entre 1.300 a 3 milhões de adultos
desenvolveriam UP nos EUA, com custo estimado de tratamento entre US$ 500 e
US$ 40.000 por úlcera(2). Recentemente, em 2013, Sullivan e Schoelles(81) afirmaram
que as complicações associadas às UP adquiridas em meio intra-hospitalar, no país,
causam, anualmente, cerca de 60 mil mortes e morbidades em um número
significativo de pacientes.
Na Inglaterra, previa-se, em 2008, que 400.000 novas UP ocorreriam a
cada ano, com os custos destinados ao seu tratamento em torno de £ 1,8 - £ 2,6
bilhões, o equivalente a cerca de 2% de todas as despesas com a saúde no país (82).
Diante

de

fatores

indicativos

de

maior

susceptibilidade

ao

desenvolvimento de UP, bem como dos custos elevados relacionados ao seu
tratamento(15-22,24,82), está posta a importância da utilização de instrumentos que
propiciem a avaliação e a identificação dos indivíduos em situação de risco, em
diferentes contextos de assistência à saúde, como nos Serviços de Emergência (6,30).
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A Escala de Braden é um dos instrumentos que auxiliam, efetivamente, na
identificação desses indivíduos e deve ser aplicada naqueles que estiverem
acamados, possibilitando a adoção de medidas preventivas o mais rápido possível,
durante o período de internação(71,72).
Para adoção de medidas preventivas é fundamental a elaboração de
protocolos, no entanto, antes da sua implementação recomenda-se o mapeamento e
diagnóstico da ocorrência de UP por meio de estudos de prevalência e incidência (78)

. Desta forma, pode-se estimar, em um momento em especial de tempo, a

proporção de indivíduos que estão expostos ao risco de desenvolvimento de UP.
Nos últimos anos, os índices de prevalência e incidência de UP, vêm
sendo utilizados como indicadores de qualidade da assistência, prestada nos
serviços de saúde, especialmente aqueles relacionados com a qualidade dos
cuidados de enfermagem. Para a implementação de um protocolo de prevenção de
UP a utilização destes índices, tem subsidiado os enfermeiros nas fases de
planejamento, desenvolvimento e monitoramento de programas de prevenção de UP
a fundamentar a eficiência alocativa dos recursos humanos, materiais e financeiros
necessários à sua viabilização e avaliar a eficácia dos resultados obtidos.
Verificou-se, no presente estudo, antes da implantação do protocolo de
prevenção de UP, que dentre os 15 pacientes em observação no PSA do HU-USP,
sendo 11 nos leitos previstos e quatro em macas extras, apenas uma apresentou
UP, acarretando uma prevalência global de 6,67%. Essa paciente de 83 anos, com
queixa principal de hipertermia e edema de membros superiores e inferiores, escore
da Escala de Braden total de oito, portadora de doença relacionada ao Sistema
Cardiovascular e/ou Respiratório, fazia uso continuo de medicamentos que atuavam
no Sistema Cardiovascular e Nervoso e de medicamentos de uso no momento, que
atuavam no Sistema Cardiovascular e Antimicrobianos de uso sistêmico. Era
portadora de cinco UP, com localizações diversas, de categoria I a IV e não
classificável.
Rogenski e Santos(25) em estudo realizado em um hospital geral
universitário, em 2005, com todos os pacientes internados nas Unidades de Clínica
Cirúrgica, Clínica Médica, Unidade Semi intensiva e Unidade de Terapia Intensiva,
totalizando 102 pacientes avaliados, verificaram prevalência global de 18,63%,
índice muito mais elevado que o verificado neste estudo.
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Em 2006, o Grupo de Investigação Clínica de Enfermagem (ICE) (83)
desenvolveu um estudo, nos arquipélagos de Açores, Madeira e Canárias, com 1186
indivíduos adultos de todas as idades, com cuidados agudos, crônicos, intensivos e
neurológicos/reabilitação, em todos os níveis de assistência, incluindo os
hospitalizados, os que viviam em domicilio, pertencentes a rede de cuidados
primários e os residentes em lares/centros sócio sanitários, para determinar a
prevalência de UP e, também, os fatores de risco associados ao seu
desenvolvimento. A prevalência global verificada no estudo foi de 14,8%. Constatouse maior prevalência de UP nos hospitais privados das Canárias (12,7%) e Madeira
(22,7%) e nos Açores (9,0%), nos domicílios e lares/centros sócio sanitários.
Estudo desenvolvido em 2007 por Capon et al(84), na área municipal de
Roma, abrangendo dez unidades de prestação de cuidados de saúde de longa
duração, para verificar a prevalência das UP e descrever os fatores significativos
associados ao risco para seu desenvolvimento e presença de complicações,
constatou que, dos 571 pacientes de risco, 75 desenvolveram UP, evidenciando uma
prevalência global de 27%, também superior ao índice encontrado neste estudo.
Bettencourt e Gomes(85) em estudo desenvolvido no Centro de Saúde de
Vila Franca do Campo (Portugal), em 2008, com 38 pacientes do serviço de
internamento, a maioria de idosos, acamados, com baixa mobilidade e em cuidados
de longa duração, encontraram prevalência de 21,4% na primeira avaliação
realizada na admissão dos pacientes e 22,2%, na segunda avaliação quatro
semanas após, percentagens bem mais elevadas do que as encontradas neste
estudo.
Pereira e Aguiar(86), ao realizarem um estudo na Unidade de Emergência
de um hospital privado da cidade do Rio de Janeiro, cujos atendimentos majoritários
destinavam-se a geriatria, cardiologia e clínica geral, avaliando 2163 pacientes
internados, constataram prevalência de 0,27%, índice menor que o encontrado neste
estudo. Contudo, os autores relataram que os dados foram coletados do banco de
dados da Unidade de Emergência e que as notificações de UP foram realizadas por
enfermeiros do setor, enfermeiros diaristas, plantonistas e trainees, portanto,
profissionais não treinados para esse fim, o que pode ter interferido na notificação e,
consequentemente, no índice de prevalência de UP obtido.
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Os índices de prevalência apresentados por autores internacionais e
nacionais

(3,25,83-86)

são mais elevados que os índices encontrados no presente

estudo. Porém, reitera-se que tais estudos, desenvolvidos em diferentes cenários de
cuidados intra e extra hospitalares (unidades de internação de pacientes críticos,
agudos, crônicos, instituições de longa permanência, domicilio e lares ou centros de
saúde), foram utilizados devido à escassez de pesquisas nacionais e internacionais
sobre a prevalência de UP em serviços de urgência e emergência. Além disso, as
metodologias utilizadas nos estudos e as amostras são diversas, dificultando a
comparação de dados.
No estudo da incidência de UP no PSA do HU-USP, antes da implantação
do protocolo de UP, foram acompanhados 201 pacientes de risco, ou seja, com
escore da Escala de Braden menor ou igual a 16, por três meses consecutivos.
Destes, seis desenvolveram nove UP, representando incidência global de 3%.
Demograficamente estes pacientes caracterizaram-se por idade média de 64,33
(DP= 22,68) anos, a maioria (66,67%) encontrava-se na faixa etária acima de 60
anos, embora, sem diferença estatística significativa com os pacientes pertencentes
ao grupo de risco, porém sem UP.
Em relação ao sexo, no grupo com UP, a maioria era do sexo masculino
(83,3%), da raça branca (66,6%), procedentes da comunidade Butantã (100%),
também sem apresentar diferença estatística significativa com aqueles pertencentes
ao grupo de risco sem UP.
As queixas principais, no grupo de pacientes com UP, foram dor torácica,
dispneia, dor abdominal e queda da própria altura. Além disso, a maioria dos
pacientes eram não tabagistas (83,3%), sem incontinência (100%), não etilistas e
não faziam uso de dispositivo urinário (66,7%), nenhuma das variáveis citadas
apresentou diferença estatística significativa, com os pacientes pertencentes ao
grupo de risco sem UP.
As doenças associadas, tanto no grupo de pacientes sem e com UP,
comprometiam o sistema cardiovascular e/ou respiratório. Esses dados corroboram
os resultados encontrados por Blanes et al(88). Quanto aos medicamentos de uso
continuo, em ambos os grupos, sem e com UP, atuavam no aparelho digestório e
metabólico, seguidos dos que atuavam no aparelho cardiovascular e também não
houve associação estatística com a ocorrência de UP.
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No que diz respeito aos medicamentos de uso no momento, em ambos os
grupos, verificou-se predomínio de medicamentos que atuam no aparelho digestivo e
metabólico, no sistema nervoso e no aparelho cardiovascular. Nenhuma das
variáveis apresentou associação estatística significante com o desenvolvimento de
UP.
Em relação a localização e estadiamento das UP, tanto antes da
implantação quanto após a implementação do protocolo de prevenção de UP, a
maioria se encontrava em região sacra, trocanteriana e calcânea e nas categorias I e
II. Tais achados vão ao encontro dos dados da literatura nacional e internacional que
aponta essas regiões como locais mais vulneráveis para a ocorrência de UP, quando
o paciente se encontra em decúbito dorsal, lateral ou sentado(3,7,25,36,87-90).
Quanto ao escore da Escala de Braden, antes da implantação do
protocolo de prevenção de UP, verificou que, além do desenvolvimento de UP em
pacientes com alto e moderado risco, dois pacientes de baixo risco, também
desenvolveram UP. No entanto, após implementação do protocolo de prevenção de
UP, nenhum paciente de baixo risco desenvolveu UP. Pode-se inferir, neste aspecto,
que as medidas de prevenção tiveram impacto na qualidade da assistência prestada
ao paciente.
Barros et al(91) em estudo realizado em hospital universitário no norte do
Paraná, com 51 pacientes críticos admitidos em UTI, verificaram incidência de
41,37%. Constataram, ainda, predomínio de pacientes com idade acima de 60 anos
e também não encontraram diferença significativa entre idade, sexo e raça
corrobando os achados deste estudo.
Em 1989 a NPUAP(92) estabeleceu como objetivo nacional diminuir a
incidência de UP nos EUA, em 50%, em uma década. Para tanto, promoveu um
programa educacional visando melhorar a pratica clínica, por meio de educação em
serviço, políticas públicas e pesquisas. Uma década após, a NPUAP conduziu uma
ampla revisão de literatura para verificar se o objetivo proposto havia sido atingido.
Os dados relativos à análise de 300 estudos desenvolvidos entre 1990-2000 nos
EUA, evidenciaram o desenvolvimento de medidas de prevenção e tratamento de
UP. No entanto, seu impacto para a prevenção de UP permaneceu incerto, uma vez
que as incidências variaram de 0,4 a 38% em pacientes de cuidados agudos, entre
2,2 a 23,9% em pacientes de unidades de longa permanência, entre 0 a 17% em
pacientes de casas de repouso. Houve, também, grande dificuldade de comparação
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entre os estudos devido as diferentes metodologias utilizadas, diferentes populações
e formas diversas de coleta de dados(92).
Paul e Keller(93), em revisão da literatura realizada no período de 1980 até
1999, verificaram que a prevalência de UP em pacientes internados em UTI, relativa
a um quantitativo de pacientes que variou, por estudo, de 5 a 638, oscilou de 14% a
41%. Porém, referiram não ser possível estabelecer comparações entre os vários
estudos, devido a diferentes sistemas de classificação das UP, diferentes métodos
utilizados na coleta de dados, diferentes populações, ou características da
população não explicitadas nos estudos, e diferentes critérios de inclusão ou
exclusão de pacientes.
Ressalta-se que, durante a realização do estudo de prevalência e de
incidência, antes da implantação do protocolo de prevenção de UP, profissionais
atuantes em diversas unidades do HU-USP estavam em greve, há um mês, tendo
sido redimensionado o atendimento com ênfase nos casos prioritários. No PSA,
apenas os profissionais do turno da tarde aderiram à greve e nos momentos de
mobilização ausentava-se um ou, no máximo, dois profissionais desse turno. Diante
da priorização dos atendimentos, também ocorreu uma diminuição no quantitativo de
pacientes em macas extras no PSA, que rotineiramente, poderia ser igual ao número
de leitos de observação, devido o redirecionamento de pacientes, para outros
serviços de saúde, no momento da classificação de risco. Tal fato se constituiu em
uma limitação do estudo, no entanto diante da imprevisibilidade do tempo de
duração da greve não seria possível reprogramar as etapas de coleta de dados o
que poderia comprometer a sua viabilização.
As instituições de saúde vêm sofrendo as consequências da falta de leitos
para atender as demandas crescentes de cuidados, especialmente daquelas
decorrentes do agravamento de doenças crônicas devido ao envelhecimento da
população. Nos hospitais os serviços de urgência e emergência são os mais
prejudicados, uma vez que são planejados para o atendimento imediato de sintomas
e, portanto, atendimento de curta permanência. Contudo, a falta de leitos disponíveis
para internação, a demora na realização de exames diagnósticos, entre outros
motivos, faz com que os pacientes sejam acomodados em macas estreitas e
colchões inadequados por horas ou até dias, aumentando o risco para o
desenvolvimento de UP(2,8).
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A proposta de implementação do protocolo de prevenção de UP, no PSA,
teve como finalidade, melhorar a qualidade da assistência de enfermagem aos
pacientes e identificar os indivíduos susceptíveis ao desenvolvimento de UP,
promovendo as intervenções necessárias para minimizar os riscos de sua
ocorrência. Nesta direção, realizou-se um programa educacional, para favorecer a
capacitação dos profissionais na identificação dos pacientes de risco e na adoção
das intervenções preventivas necessárias.
Inicialmente o programa educacional previa a participação de 17
enfermeiros e 51 técnicos/auxiliares atuantes no PSA. Entretanto, houve a
participação de apenas doze (70,6%) enfermeiros, pois dois estavam em férias, uma
encontrava-se em licença gestação e dois não participaram alegando motivos
particulares. Dos 51 técnicos/auxiliares, somente 31 participaram, uma vez que oito
se encontravam em férias, sete estavam em processo de desligamento do HU-USP
por intermédio do PIDV, dois não tiveram interesse em participar por estarem
aguardando transferência para outras unidades e três não participaram por motivos
particulares.
O programa educacional foi composto por oito aulas, sendo cada aula
com uma hora e trinta minutos de duração para os técnicos/auxiliares (totalizando 12
horas) e de duas horas para as enfermeiras (totalizando 16 horas). Reitera-se que a
maior carga horaria para as enfermeiras, decorreu das estratégias para realização
de discussão e avaliação clínica de três pacientes, com aplicação da Escala de
Braden e avaliação das úlceras, para verificar o grau de concordância entre as
enfermeiras.
Pré e após a realização do programa educacional foi aplicado um teste de
conhecimento quanto ao conceito e prevenção das UP, utilizando o instrumento
proposto por Pieper e Mott(79), validado e adaptado para a língua portuguesa por
Fernandes(80). Ressalta-se que para o conhecimento ser considerado adequado é
necessário um índice de acerto de 90% ou mais (79-80).
No teste pré-programa educacional as enfermeiras obtiveram 81,7% de
acertos, como resultado global e os técnicos/auxiliares de enfermagem 74,6%. Tais
resultados são semelhantes aos encontrados na primeira fase do estudo
desenvolvido por Fernandes, Caliri e Haas(94), que utilizou o mesmo instrumento e
evidenciou 86,4 % de acertos dos enfermeiros e 74,3% dos técnicos/auxiliares.
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No teste pré-programa educacional 66,7% dos enfermeiros tiveram
conhecimento insuficiente e no pós-programa somente 8,3% não atingiram o índice
considerado adequado, principalmente no que se referia à avaliação e ao
estadiamento das UP.
Em referência aos técnicos/auxiliares 96,8% tiveram o conhecimento
insuficiente, ou seja, índice de acertos menor que 90%. No pós-programa, essa
porcentagem diminuiu para 54,9%. As principais falhas de conhecimento se referem
ao conceito e prevenção das UP.
A fim de reforçar as orientações ministradas, no programa educacional, e
sanar as possíveis dúvidas, a pesquisadora acompanhou os profissionais de
enfermagem, durante 15 dias consecutivos, na aplicação da Escala de Braden, na
avaliação e na classificação das UP, bem como no posicionamento dos pacientes
com o uso dos coxins no PSA.
No estudo da prevalência, após a implementação do protocolo de
prevenção de UP, verificou-se que dos 18 pacientes em observação, nenhum
apresentou UP no momento da coleta de dados, acarretando uma prevalência global
de 0,00%. Diferente de estudos encontrados na literatura nos quais a prevalência
apresentada variou entre 9 a 27%(25,83-86).
Posteriormente, no estudo da incidência de UP, constatou-se que dos 145
pacientes acompanhados por três meses consecutivos, dois desenvolveram UP,
representando

incidência

de

1,38%.

Demograficamente

estes

pacientes

encontravam-se na faixa etária acima de 60 anos, com idade média de 77,5 (DP=
14,8) anos, embora, sem diferença estatística significativa entre pacientes
pertencentes ao grupo de risco sem UP.
Em relação ao sexo, verificou-se que 100% eram do sexo feminino e da
raça branca; quanto à procedência, 50% pertenciam a comunidade Butantã. Essas
variáveis também, não apresentaram diferença estatística significativa as daqueles
pertencentes ao grupo de risco sem UP.
As queixas principais, no grupo de pacientes com UP, foram dispneia e
rebaixamento do nível de consciência. Ambas pacientes eram não tabagistas, sem
incontinência, não etilistas e não faziam uso de dispositivo urinário (100%). Não foi
verificada diferença estatística significativa entre os pacientes pertencentes ao grupo
de risco sem UP.
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As doenças associadas, em ambos os grupos, sem e com UP,
comprometiam o sistema cardiovascular e/ou respiratório e não houve associação
estatística entre eles. Quanto aos medicamentos de uso continuo, nos dois grupos,
atuavam no aparelho digestório e metabólico, seguidos dos que atuavam no
aparelho cardiovascular. Em relação aos medicamentos de uso no momento
predominaram os medicamentos que atuam no aparelho digestivo e metabólico, no
sistema nervoso e no aparelho cardiovascular, não havendo associações estatísticas
dessas variáveis com o desenvolvimento de UP.
Campos et al(95) em estudo realizado em um Hospital Universitário de
Belo Horizonte, no período de abril a maio de 2008, com 50 pacientes internados em
UTI e em Unidades de Internação (90% dos pacientes eram provenientes da clínica
medica, 4% da UTI e 6% de outras clinicas), constataram incidência de UP de 28%.
Destes 68% eram do sexo feminino, 60% classificados como pardos ou negros e
61% com mais de 60 anos, com média de idade de 66,6 anos (variação de 24 a 104
anos), contudo sem diferença estatisticamente significante entre os pacientes sem e
com UP quanto a essas variáveis, dados similares aos encontrados neste estudo.
Lahmann et al(96) em estudo realizado em unidades hospitalares na
Alemanha, em 256 hospitais com 32400 pacientes, obtiveram incidência de 14,9%
em UTI e de 3,9% nos demais serviços.
Miralles(6) em estudo desenvolvido com 74 pacientes admitidos no serviço
de urgência do Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella (Barcelona), verificou
incidência de 17,56% em uma população predominantemente de idosos (84,4% com
mais de 65 anos) com média de idade de 72,4 anos. Mais da metade, 56,8% destes,
possuíam duas ou mais patologias associadas e como queixa principal dispneia,
corroborando os resultados deste estudo.
No estudo da incidência, apesar de não ter sido evidenciada diferença
estatística significativa em relação à idade média das duas pacientes com UP (77,5
anos, DP= 14,80) com a idade média dos pacientes sem UP, ressalta-se que a idade
avançada é apontada por autores como Rocha(16), Eriksson et al(97) e Souza,
Santos(98)

como maior risco para o desenvolvimento de UP, tendo em vista as

alterações fisiológicas próprias do processo de envelhecimento. A perda da massa
muscular, a diminuição dos níveis de albumina sérica, diminuição da resposta
inflamatória, a redução na coesão entre epiderme e derme, tornam a pele menos
estável, mais frágil e susceptível as forças mecânicas de pressão, fricção e
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cisalhamento e assim, com maior probabilidade de se romper, favorecendo o
desenvolvimento de UP(36,98-100).
Durante o período de realização do levantamento dos índices de
prevalência e de incidência de UP, após a implementação do protocolo de
prevenção, houve uma diminuição do quantitativo médio de profissionais de
enfermagem, por turno de trabalho no PSA, de 15 para 10, devido à saída de 11
técnicos/auxiliares que aderiram ao PIDV.
Devido ao expressivo número de profissionais de diversas unidades que
também aderiram ao PIDV houve uma reformulação interna no número de leitos de
internação do HU-USP. Como o PSA vinha mantendo a priorização do atendimento
dos pacientes, por intermédio da classificação de risco, com redução do quantitativo
daqueles que permaneciam em macas extras para observação, decidiu-se pela
realização de reformas que se faziam necessárias, tais como, a substituição de
algumas pias e torneiras, conserto de canos com vazamentos e pinturas de salas.
Apesar da diminuição do quantitativo de pacientes em macas extras
considera-se que os resultados favoráveis alcançados, evidenciados pelos índices
de prevalência e de incidência de UP, tenham decorrido das ações educacionais
para subsidiar os enfermeiros na identificação dos indivíduos com risco de
desenvolvimento de UP e da adoção, pelos profissionais da equipe de enfermagem,
mesmo que em número reduzido em todos os turnos, de medidas preventivas para
evitar e/ou minimizar a ocorrência das lesões.
Muitos são os motivos que justificam a importância da prevenção da
ocorrência de UP. De acordo com Gouveia et al(58) para reduzir a incidência de UP
são necessários investimentos em materiais, recursos humanos, educação e adoção
ou elaboração de protocolos firmados nas melhores evidências. Os autores
reconhecem que esses custos são consideráveis, mas defendem que são ainda
menores do que aqueles referentes ao tratamento das ulceras.
Hidalgo e Fernandez(101), em estudo retrospectivo realizado a partir da
adoção de um protocolo de prevenção de UP, na Unidade de Medicina Interna do
Hospital Universitário Princesa de España, calcularam o custo unitario das
superficies especiais (colchões), dos materiais e da equipe de enfermagem
envolvidos na consecução das atividades preventivas. Obtiveram o custo médio
diário de € 1.38 por paciente o custo médio de € 21.76 por paciente considerando
um tempo médio de permanencia de 15,7 dias. Concluíram que os investimentos em
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materiais e em pessoal de enfermagem, visando a prevenção de UP, são rentáveis,
tanto em relação aos valores econômicos como na qualidade dos cuidados
prestados aos pacientes.
Bennet et al(102), em estudo realizado em 2004, no Reino Unido, indicou
que a despesa anual relativa ao tratamento de UP, variou de 1,4 a 2,1 bilhões de
libras e que esse valor representou cerca de 4% da despesa total do serviço de
saúde inglês. Houve variação no custo do tratamento das UP, de acordo com a sua
categoria, sendo mais elevado à medida que as lesões se apresentavam mais
profundas, uma vez que aumentava o tempo de internação e os riscos para
complicações. O custo médio diário com o tratamento das UP, com e sem
complicações, oscilou entre 38 e 196 libras, sendo maior quando a úlcera era mais
profunda e associada a complicações como infecções, celulites e osteomielites(102).
Acredita-se que, atualmente, estes valores seriam ainda mais elevados, devido à
presença de comorbidades associadas aos pacientes e ao custo, cada vez mais
elevado, dos materiais utilizados para a prevenção e tratamento de tão fatídico
evento.
O Grupo ICE(103), a partir dos resultados de estudo de prevalência
realizado em 2006(83), elaborou uma estimativa do custo total do tratamento das UP
nos Açores. O custo com o tratamento de todas as categorias de UP foi estimado em
7.086.415 euros para pacientes em cuidados domiciliários; 1.723.509 euros para
pacientes em cuidados hospitalares e 1.002.562 euros para pacientes em lares de
idosos. Assim, o custo total do tratamento com as UP poderia atingir 9.812.486
euros, ou mais, representando 4,5% da despesa pública em saúde nos Açores e
0,3% do PIB, na época, em Portugal(103).
Os custos diretos da implementação do protocolo de prevenção de UP no
PSA totalizaram R$ 31.870,00 (100%) que, caso fossem alocados de acordo com o
quantitativo de participantes das etapas 1 e 3 (379 pacientes), corresponderiam ao
valor de R$ 84,09/paciente.
Destaca-se o impacto dos custos das atividades de implementação
propriamente ditas (R$ 11.650,93 - 36,56%), levantamento dos índices de
prevalência e incidência de UP antes da implantação (R$ 10.102,90 - 31,70%) e
depois da implementação do protocolo (R$ 7.079,67 - 22,21%).
A redução dos custos referentes ao levantamento dos índices de
prevalência e incidência de UP, depois da implementação do protocolo, se deveu,
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provavelmente, ao menor número de pacientes de risco acompanhados e ao fato de
que todos os pacientes em observação já possuíam os escores da Escala de
Braden, registrados pelos enfermeiros na Evolução de Enfermagem, diminuindo o
tempo despedido para a coleta de dados na avaliação.
Em relação aos valores econômicos encontrados nos levantamentos da
prevalência e incidência, antes da implantação e depois da implementação do
protocolo de prevenção de UP, não foi possível comparar com dados da literatura
por não terem sido encontrados estudos que apresentassem tais resultados. Assim,
este estudo de caso único representa um avanço no conhecimento desta temática
ao identificar os custos da MOD envolvida.
As

atividades

que

apresentaram

os

custos

mais

elevados

na

implementação do protocolo foram “participação dos profissionais de enfermagem do
HU-USP no programa educacional incluindo o pré e pós-teste de conhecimento” (R$
5.768,10) e “realização do programa educacional dos profissionais de enfermagem
do HU-USP” (R$ 3.600,00).
Ressalta-se que o aprimoramento da prática de enfermagem, por meio de
programas de treinamento e desenvolvimento, tem sido alvo de discussões e
reflexões. Cada vez mais, ações educativas, teórico-práticas, ocupam um papel
importante no esclarecimento e na busca de soluções compartilhadas com vistas à
prevenção das UP.

As informações e novos conhecimentos adquiridos são

essenciais para a mudança de atitude dos profissionais de enfermagem que atuarão,
efetivamente, na prevenção das UP, assegurando a melhoria da qualidade da
assistência ao paciente e diminuindo os custos com tratamento dessas lesões.
Nessa perspectiva, destaca-se a valorização conferida pela gerência do DE na
educação permanente dos profissionais de enfermagem do HU-USP apoiando e
criando oportunidades de capacitação para o alcance de melhores resultados.
Os custos da MOD com as atividade de implantação do protocolo de
prevenção de UP propriamente dito, encontrados neste estudo são similares aos do
estudo desenvolvido por Lima et al(8) sobre os custos com a implantação de
protocolo de prevenção de UP, também no HU-USP, porém em unidades de
internação. Concorda-se com estes autores que os enfermeiros, tanto os
assistenciais quanto os que ocupam cargos gerenciais, bem como os demais
profissionais

de

enfermagem,

precisam

conhecer

as

questões

financeiras

relacionadas à adoção de medidas preventivas de UP, pois a viabilização e
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efetivação de protocolos de prevenção de UPs requerem investimentos financeiros (8)
que precisam ser conhecidos e devidamente gerenciados.
Matos(104), ao determinar os custos diretos de materiais, equipamentos e
recursos humanos destinados a prevenção de UP em 108 pacientes de risco em
quatro unidades de internação da Rede Nacional de Cuidados Integrados em
Portugal, verificou associações entre o grau de risco de desenvolvimento de UP e os
custos da prevenção indicando um custo médio diário de 9,27 euros para pacientes
de alto risco e 2,63 euros para pacientes de baixo risco. Concluiu que quanto maior
o risco de desenvolvimento de UP maior é o custo da adoção de medidas
preventivas.
Pesquisas indicam que as UP representam enorme encargo financeiro
para os serviços de saúde e contribuem para a elevação dos custos com a
prestação de cuidados aos pacientes.

Considerando que 95% das UP são

preveníveis e que os custos para o seu tratamento são elevados, reitera-se que os
investimentos nos cuidados de prevenção são, indiscutivelmente, mais vantajosos e
de grande relevância(2,8, 17,81,105-106).
Acredita-se que a imprescindibilidade da adoção de um protocolo de
prevenção de UP seja inquestionável, sobretudo na tentativa de evitar os custos
intangíveis que, ao se referirem ao sofrimento físico e/ou psíquico, são os mais
difíceis de serem valorados e medidos, uma vez que dependem da percepção do
paciente sobre seus problemas de saúde e suas consequências (4,8, 9,10,19).
Assim, ao conhecerem os fatores de risco para a ocorrência de UP os
profissionais de saúde precisam avaliar diariamente os pacientes para programar
medidas preventivas eficazes, efetivas, eficientes evitando a ocorrência das
complicações a elas associadas(8) que podem impactar no aumento dos custos
hospitalares.
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CONCLUSÃO
Os Prontos Socorros destinam-se à manutenção da vida de pacientes em

situações de emergência e urgência, não sendo estabelecidas, a priori, ações
visando à prevenção de doenças. Nesses contextos, dinâmicos e complexos, as
dificuldades encontradas na prestação de serviços à saúde na atenção básica têm
contribuído para o aumento expressivo da demanda por atendimento, acarretando
superlotação e sobrecarga de trabalho à equipe de saúde, que, associada à falta de
leitos para internação e/ou falta de vagas para transferência de pacientes para
outras instituições de referência, têm ocasionado o aumento do tempo de sua
permanência em leitos de observação.
Há evidências de que poucas horas de permanência em leitos de
observação são suficientes para que pacientes em risco desenvolvam UP
aumentando,

consequentememte,

os

custos

com

tratamento,

tempo

de

hospitalização e ocorrência de custos intangíveis para o paciente e sua família.
O reconhecimento da premência da implantação de um protocolo de
prevenção de UP no PSA do HU-USP e a relevância de avaliar os custos e a sua
eficácia, para fundamentar a tomada de decisões gerenciais e assistenciais,
motivaram a consecução deste estudo.
Previamente, à implantação do protocolo realizou-se o levantamento dos
índices de prevalência e de incidência de UP. Em seguida foi desenvolvido um
programa educacional teórico-prático, com ênfase na prevenção de UP, destinado a
toda equipe de enfermagem. Para a apuração dos custos diretos foram mapeadas
as etapas: aquisição de produtos, acessórios e equipamentos; levantamento dos
índices de prevalência e incidência de UP, antes da implantação e depois da
implementação do protocolo. Três meses após a implementação levantou-se,
novamente, os índices de prevalência e de incidência de UP.
Antes da implantação do protocolo de prevenção de UP, o índice de
prevalência obtido foi de 6,67% e o de incidência de 3%.
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Conclusão

Os custos diretos da implantação do referido protocolo corresponderam a
R$ 31.870,00 (100%), sendo:


R$ 11.650,93 (36,56%) relativos às atividades de implementação do protocolo;



R$ 10.102,90 (31,70%) referentes à MOD das enfermeiras que participaram do
levantamento dos índices de prevalência e incidência de UP antes da
implantação;



R$ 7.079,67 (22,21%) referentes à MOD das enfermeiras que participaram do
levantamento dos índices de prevalência e incidência de UP depois da
implementação e



R$ 3.036,50 (9,53%) para a aquisição de produtos, acessórios e equipamentos.

Após a implementação do protocolo o índice de prevalência foi de 0% e o
de incidência de 1,38%.
Tal resultado evidencia a eficácia dos investimentos realizados, indicando
a imprescindibilidade da associação entre o favorecimento da capacitação teóricoprática dos profissionais de enfermagem e a aquisição de produtos, acessórios e
equipamentos, necessários para viabilizar a exequibilidade do protocolo de
prevenção, como fatores indissociáveis para a melhoria contínua da qualidade da
assistência no PSA.
Constatou-se que os estudos disponíveis na literatura ressaltam,
continuadamente, que os custos do tratamento de UP são mais elevados do que os
custos destinados à prevenção sem, no entanto apresentarem, em sua grande
maioria, os respectivos valores econômicos. Então, considera-se que os resultados
do presente estudo de caso único, além de propiciar a ampliação do escasso
conhecimento sobre os custos relativos à implantação de protocolos de prevenção
de UP e dar visibilidade a resultados favoráveis dela decorrentes, representam um
avanço ao apurar, também, os custos da MOD de enfermeiras, com adequada
qualificação e experiência clínica, para o levantamento dos índices de prevalência e
de incidência.
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Estudo de Prevalência e Incidência
Meu nome é Cleide Maria Caetano Baptista e sou doutoranda do Programa de PósGraduação em Gerenciamento em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade
de São Paulo (EEUSP). Pretendo desenvolver o estudo “Avaliação do Custo e da eficácia
da Implantação de um Protocolo de Prevenção de Úlcera por Pressão em uma
Unidade de Pronto Socorro Adulto”, sob a orientação do Professor Dr Antônio Fernandes
Costa Lima.
Este estudo tem como objetivo geral “avaliar os custos e a eficácia da implantação de
um protocolo de prevenção de úlceras por pressão (UP) na Unidade de Pronto Socorro
Adulto (PSA) do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP)”.
Para o alcance deste objetivo gostaria de convidá-lo (a) a participar autorizando que
uma enfermeira realize um exame físico com duração aproximada de dez minutos.
Sua participação pode ser classificada como de risco mínimo uma vez que não
ocasionará alterações na condução do seu tratamento e poderá ser interrompida a qualquer
momento, mediante sua solicitação, sem qualquer prejuízo para a continuidade de seu
tratamento no HU-USP. Os dados obtidos auxiliarão os profissionais da equipe de saúde do
PSA no estabelecimento de medidas preventivas eficazes para evitar a ocorrência de úlcera
por pressão nos pacientes admitidos nesta Unidade.
Asseguro-lhe o anonimato; a liberdade da retirada de consentimento a qualquer
momento, bem como o direito de ser mantido (a) atualizado (a) sobre os resultados parciais
e finais da pesquisa e a garantia de que os resultados serão utilizados e divulgados com
finalidade única de contribuir para o conhecimento científico, sem qualquer ganho pessoal
ou econômico para o pesquisador.
Não há despesas pessoais e compensação financeira relacionada à sua participação.
Ressalto que o projeto de pesquisa foi aprovado pelas Comissões de Ética e Pesquisa da
EEUSP e do Hospital Universitário da USP, não havendo ônus de qualquer natureza para o
Hospital na condução desta pesquisa.

________________________________________

_________________________________

Assinatura do participante da pesquisa

Cleide Maria Caetano Baptista
Pesquisador responsável

Se você concordar em participar deste estudo, deverá rubricar todas as páginas
deste Termo e assinar a última página. Eu, na condição de pesquisadora responsável
farei o mesmo. Este Termo foi elaborado em duas vias, uma pertence a você e a outra
será arquivada pelo pesquisador.
Agradeço sua colaboração e coloco-me a disposição para esclarecimentos.
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Eu,_________________________________________________ acredito ter sido
suficientemente informado (a) sobre o estudo pela pesquisadora Cleide Maria Caetano
Baptista. Ficaram claros para mim o seu objetivo; em que consistirá a minha participação;
bem como as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes.
Compreendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou
durante a condução do estudo, sem penalidades ou prejuízo de qualquer natureza.
Assim, concordo voluntariamente em participar.
São Paulo,____, ____________,2015.

_____________________________
Assinatura do participante da
pesquisa/responsável legal

_________________________________
Cleide Maria Caetano Baptista
Pesquisador responsável
Av. Prof. Lineu Prestes, 2565
Cidade Universitária CEP: 05508-000
Telefone: (0**11) 3091-9296
E-mail: Cleidebaptista@ig.com.br

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos desta pesquisa, entre
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário da USP - Av. Prof.
Lineu Prestes, 2565 - Cidade Universitária CEP: 05508-000 - São Paulo - SP, Tel.: (11) 3091-9457; Email: cep@hu.usp.br ou com o CEP da EEUSP, pelo telefone (11) 3061-7548 ou pelo e-mail
edipesq@usp.br.
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APÊNDICE 2 - MATERIAIS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE UP

CÓDIGO
SGM

ITENS

UNIDADE DE
MEDIDA/CUSTO
(R$)

SGM 5580

Ácidos graxos essenciais loção oleosa- AGE (200 ml - R$
6,00)

SGM 1157

Curativo Hidroativo 15cm x 18cm borda triangular
(Hidrocolóide)

Unidade:

Curativo Hidroativo 10cm x 10cm extra-fino (Hidrocolóide)

Unidade:

SGM 1154

10 ml: R$ 0,30

R$ 63,75

R$ 5,00
SGM 4004

Protetor Cutâneo 28 ml (Cavilon®)
(28 ml: R$ 82,86)

SGM 15931

Protetor Cutâneo Creme Barreira
(tubo 60 gramas: R$ 30,00)

1 ml:
R$ 3,67
1 grama:
R$ 0,50

Coxim para posicionar paciente em decúbito lateral (tipo
triangulo 30°) -19218

Unidade:
R$ 32,00

Coxim para elevação de MMSS e MMII (tipo rampa)-19788

Unidade:
R$ 67,00
Unidade:
R$ 45,00
Unidade:
R$ 86,00

Coxim para apoio entre os joelhos (tipo travesseiro) -19786
Coxim para elevação de MMII (tipo rampa)-19789

*Custo estimado
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APÊNDICE 3 - PLANILHA DE CALCULO DE CUSTOS DE ATIVIDADES DO
PROCESSO
FRENTE
Atividades
Pesquisa e solicitação de compra de
produtos, acessórios e equipamentos
Elaboração do programa educacional
destinado aos profissionais da equipe
de enfermagem do PSA
Treinamento de sensibilização dos
profissionais da equipe de
enfermagem do PSA
Coordenação de reunião para
sensibilização dos enfermeiros e
possíveis agentes multiplicadores
Execução do programa educacional
destinado aos profissionais da equipe
de enfermagem do PSA
Participação do programa educacional
destinado aos profissionais da equipe
de enfermagem do PSA

Tempo despendido
(cronometrado)

Profissionais envolvidos:
categoria e quantidade
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APÊNDICE 3 - PLANILHA DE CALCULO DE CUSTOS DE ATIVIDADES DO
PROCESSO
VERSO
Produtos, Acessórios, Equipamentos
Coxins de posicionamento
Emoliente após o banho
Almofada piramidal
Redutora de pressão em poltrona
Travesseiro
Curativo Hidroativo 10cm x 10cm
(Hidrocolóide)
Curativo Hidroativo 15cm x 18cm borda
triangular (Hidrocolóide)
Curativo Hidroativo 15cm x 18cm borda
triangular (Hidrocolóide)
Ácido graxos essenciais loção oleosa AGE (frasco de 200ml)
Protetor Cutâneo 28 ml - Cavilon®
Total

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total R$
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ANEXO 1 - PROTOCOLO PARA A PREVENÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO
(UP)
Objetivo: identificar pacientes de risco para o desenvolvimento de úlcera por pressão e instituir
intervenções preventivas apropriadas, de acordo com o nível de risco.

Proposta:
Favorecer atendimento rápido e efetivo,
Uniformizar condutas,
Diminuir custos,
Melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Definição de UP: Úlcera por pressão é uma lesão localizada na pele e/ou no tecido ou estrutura
subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou de pressão
combinada com fricção e/ou cisalhamento (NPUAP, 2007).

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM:
A Escala de Braden (Anexo I) deverá ser aplicada pela enfermeira, na admissão, a todos os pacientes
no momento da avaliação de enfermagem e se escore de Braden igual ou menor a 16, preencher
“Instrumento Específico para Verificação de Incidência de UP” itens 1, 2 e 3 (anexo II).
a)

pacientes com escore menor ou igual a 11 são considerados de alto risco para o
desenvolvimento de UP (possuem de 90% a 100% de possibilidade de desenvolver UP);

b)

pacientes com escore 12 a 14 são considerados de risco moderado (65% a 90% de
possibilidade de desenvolver UP em estágio I ou II);

c)

pacientes com escore 15 e 16 são considerados de risco leve para o desenvolvimento de
UP (50 a 60% de possibilidade de desenvolver UP no estágio I);

Intervenções preventivas para pacientes com escore de Braden menor ou igual a 16

- Avaliar diariamente a pele do paciente. Em presença de hiperemia, mudar o decúbito e reavaliar
após 30 minutos. Não desaparecendo a hiperemia, constatar UP em estágio I, preencher a quarta
parte do Instrumento Específico para Verificação de Incidência de UP (anexo II) e instituir conduta
(anexo III);

- Promover mudança de decúbito de 2/2 horas ou mais frequentemente se necessário;
- Manter colchão tipo caixa de ovo no leito dos pacientes de baixo risco, escore de Braden igual ou
menor que 16 (Densidade 33 ≤ 90 Kg e Densidade 45 ≥ 90 Kg);

- Manter colchão pneumático no leito dos pacientes de médio e alto risco - escore de Braden 11 a
14;

- Evitar posicionar o paciente diretamente sobre os trocânteres. Mantê-lo a 30º (posição lateral) com
auxílio de travesseiros e coxins;
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- Mudar a posição do paciente com cuidado (p.ex. evitar atrito), para prevenir lesões à pele
fragilizada;

- Elevar a cabeceira da cama no máximo até 30o, se a condição clínica do paciente permitir e pelo
menor tempo possível;

- Solicitar suporte nutricional para os pacientes identificados como “alto risco”;
- Proteger as áreas de proeminências ósseas com travesseiros ou coxins (ex. joelhos e tornozelos).
- Manter o calcâneo elevado, com auxílio de travesseiros, não encostando no colchão;

- Minimizar a exposição da pele à umidade causada por incontinência, perspiração ou drenagem de
fluidos.

- Limpar a pele sempre que necessário e em intervalos de rotina;
- Evitar uso de água quente e excessiva fricção durante o banho;
- Utilizar um agente suave para o banho (sabonete glicerina) que minimize a irritação e não
resseque a pele;

- Utilizar emoliente suave imediatamente após o banho, para a proteção e hidratação da pele
(Ácidos Graxos Essenciais - AGE), nos pacientes idosos e/ou com pele ressecada;

- Evitar o uso de fita adesiva sobre pele frágil;
- Usar protetor de pele (Cavilon® ou hidrocolóide extra fino) antes de colocar a fita adesiva;
- Não massagear áreas com hiperemia, devido de risco de rompimento de vasos nos tecidos
subjacentes;

- Evitar massagear área de proeminências ósseas;
- Não fazer uso de almofadas tipo “donuts” ou anel, que poderão aumentar a área de isquemia;
- Reposicionar o paciente a cada hora quando estiver sentado;
- Proteger o assento da cadeira com almofada redutora de pressão;
- Observar e considerar o alinhamento postural, a distribuição do peso e estabilidade quando
posicionar o paciente em cadeira de rodas;
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- Orientar os pacientes usuários de cadeiras de rodas a realizar alívio da pressão a cada 15
minutos;

- Orientar o paciente e familiares sobre as medidas preventivas de cuidado.
Referências:
Bergstrom N, Allman RM, Alvarez OM, et al. Treatment of pressure ulcers. Clinical Practice Guideline,
number 15. AHCPR Publication Nº 95-0652. Rockville MD: Agency for Health Care Policy and
Research, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services. December 1994.
Bryant RA, Bar BW, Beshara M, Broussard CI, Cooper DM, Dougthy DB, Frantz RA, et al. Acute and
chronic wounds. Nursing management. 2nd ed. Missouri: Mosby 2000.
Frantz RA. Measuring prevalence and incidence of pressure ulcers. Adv Wound Care 1997; 10(1): 214.
Rogenski NMB. Estudo sobre a prevalência e a incidência de úlceras de pressão em um hospital
universitário [dissertação] São Paulo (SP): Escola de Enfermagem da USP; 2002.
Sussman C, Bates-Jensen B. Wound care: a collaborative practice manual for physical therapists and
nurses. Gaithersburg: Aspen Publishers; 1998.
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ANEXO 2 - PARECER CONSUBSTANCIADO CEP 623133-1-EEUSP
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ANEXO 3 - PARECER CONSUBSTANCIADO CEP 658706 - HU
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ANEXO 4 - INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS

Data: ____/____/_____

Prevalência

Incidência

I. DADOS SOCIO DEMOGRAFICOS

Iniciais: _______ Matrícula: ______________ Idade:_____ Sexo:
Raça:

Branca

Procedência:
Origem:

Hospital

Comunidade Butantã

Outros

Casa repouso/asilo

Data: Admissão no PSA: __/__/__

Alta/internação/transferência:__/__/__

II. DADOS CLINICOS

Queixa Principal: ______________________________________________
Patologia Base: ______________________________________________
Medicações de Uso Continuo: ___________________________________
Medicações em uso no momento: ________________________________
Tabagista:
Incontinência:

Sim

Não

Urinaria

Fecal

Portador de Sonda vesical de demora:
Peso estimado:__________
Internação:

CM

fem.

não branca

Comunidade USP

Domicilio

masc.

CCIR

mista
sim

não

Altura: __________ IMC: __________
UTIA

SEMI
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ANEXO 4 - INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS (VERSO)
III. AVALIAÇÃO DE RISCO (ESCALA DE BRADEN)
Data/
avaliação

Percepção
sensorial

Umidade

Atividade

Mobilidade

Nutrição

Fricção
cisalhamento

Nota
global

IV. CARACTERÍSTICAS DAS UP
Data

Localização

Estadiamento

Localização

Estadiamento

Localização

Estadiamento

Regiões: 1. Calcâneo D 2. Calcâneo E 3. Cotovelo D 4. Cotovelo E 5. Escapula D 6. Escapula E 7.
Ísquio 8. Maléolo D 9. Maléolo E 10. Occipital 11. Sacra 12. Trocanter D 13. Trocanter E 14. Outros
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ANEXO 5 - ESCALA DE BRADEN ADAPTADA PARA A LÍNGUA PORTUGUESA
Percepção
sensorial:
Capacidade de
reagir
significativamente
à pressão
relacionada ao
desconforto

1. Totalmente limitado:
não reage (não geme, não se
segura a nada, não se
esquiva) a estímulo doloroso,
devido ao nível de
consciência diminuído ou
devido a sedação ou
capacidade limitada de sentir
dor na maior parte do corpo

2. Muito limitado:
Somente reage a estímulo
doloroso. Não é capaz de
comunicar desconforto
exceto através de gemido
ou agitação. Ou possui
alguma deficiência
sensorial que limita a
capacidade de sentir dor ou
desconforto em mais de
metade do corpo.

3. Levemente limitado:
Responde a comando verbal,
mas nem sempre é capaz de
comunicar o desconforto ou
expressar necessidade de ser
mudado de posição ou tem um
certo grau de deficiência
sensorial que limita a
capacidade de sentir dor ou
desconforto em 1 ou 2
extremidades.

4. Nenhuma limitação.
Responde a comandos
verbais: não tem déficit
sensorial que limitaria a
capacidade de sentir ou
verbalizar dor ou
desconforto

Umidade:
Nível ao qual a
pele é exposta a
umidade

1. Completamente molhada:
A pele é mantida molhada
quase constantemente por
transpiração, urina, etc.
Umidade é detectada às
movimentações do paciente.

2. Muito molhada:
A pele está
frequentemente, mas nem
sempre molhada. A roupa
de cama deve ser trocada
pelo menos uma vez por
turno.

3. Ocasionalmente molhada:
A pele fica ocasionalmente
molhada requerendo uma troca
extra de roupa de cama por dia

4. Raramente molhada:
A pele geralmente está
seca, a troca de roupa de
cama é necessária somente
nos intervalos de rotina.

Atividade:
Grau de atividade
física

1. Acamado:
Confinado a cama.

2. Confinado à cadeira:
Capacidade de andar está
severamente limitada ou
nula. Não é capaz de
sustentar o próprio peso
e/ou precisa ser ajudado a
se sentar.

3. Anda ocasionalmente:
Anda ocasionalmente durante
o dia, embora distâncias muito
curtas, com ou sem ajuda.
Passa a maior parte de cada
turno na cama ou na cadeira.

4. Anda frequentemente:
Anda fora do quarto pelo
menos 2 vezes por dia e
dentro do quarto pelo uma
vez a cada 2 horas durante
as horas em que está
acordado.

Mobilidade:
Capacidade de
mudar e controlar
a posição do
corpo

1. Totalmente imóvel:
Não faz nem mesmo
pequenas mudanças na
posição do corpo ou
extremidades sem ajuda.

2. Bastante limitado:
Faz pequenas mudanças
ocasionais na posição do
corpo ou extremidades mas
é incapaz de fazer
mudanças frequentes ou
significantes sozinho.

3. Levemente limitado:
Faz frequentes, embora
pequenas, mudanças na
posição do corpo ou
extremidades sem ajuda.

4. Não apresenta limitações:
Faz importantes e
frequentes mudanças sem
auxílio.

Nutrição:
Padrão usual de
consumo
alimentar

1. Muito pobre:
Nunca come uma refeição
completa.
Raramente come mais de 1/3
do alimento oferecido. Come
2 porções ou menos de
proteína (carnes ou laticínios)
por dia. Ingere pouco líquido.
Não aceita suplemento
alimentar líquido. Ou é
mantido em jejum e/ou
mantido com dieta líquida ou
IVS por mais de cinco dias.

2. Provavelmente
inadequado:
Raramente come uma
refeição completa.
Geralmente come cerca de
metade do alimento.
Ingestão de proteína inclui
somente 3 porções de
carne ou laticínios por dia.
Ocasionalmente aceitará
um suplemento alimentar
ou recebe abaixo da
quantidade satisfatória de
dieta líquida ou
alimentação por sonda.

3. Adequado:
Come mais da metade da
maioria das refeições. Come
um total de 4 porções de
alimento rico em proteínas
(carne e laticínios) todo dia.
Ocasionalmente recusará uma
refeição, mas geralmente
aceitará um complemento
oferecido. Ou é alimentado por
sonda ou regime de nutrição
parenteral total, o qual
provavelmente satisfaz a maior
parte das necessidades
nutricionais.

4. Excelente:
Come a maior parte de cada
refeição. Geralmente ingere
um total de 4 ou mais
porções de carne e
laticínios. Ocasionalmente
come entre as refeições.
Não requer suplemento
alimentar.

Fricção e
cisalhamento

1. Problema:
Requer assistência moderada
a máxima para se mover. É
impossível levantá-lo ou
erguê-lo completamente sem
que haja atrito da pele com o
lençol. Frequentemente
escorrega na cama ou
cadeira, necessitando
frequentes ajustes de posição
com o máximo de assistência.
Espascticidade, contratura ou
agitação leva a quase
constante fricção.

2. Problema em potencial.
Move-se mas, sem vigor ou
requer mínima assistência.
Durante o movimento
provavelmente ocorre um
certo atrito da pele com o
lençol, cadeira ou outros.
Na maior parte do tempo
mantém posição
relativamente boa na cama
ou na cadeira mas
ocasionalmente escorrega.

3. Nenhum problema:
Move-se sozinho na cama ou
cadeira e tem suficiente força
muscular para erguer-se
completamente durante o
movimento.
Sempre mantém boa posição
na cama ou na cadeira.

4.
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ANEXO 6 - PROTOCOLO PARA A PREVENÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO
(UP) no PSA
Objetivo: Identificar pacientes de risco para o desenvolvimento de úlcera por pressão e
instituir intervenções preventivas apropriadas, de acordo com o nível de risco.
Proposta:
Favorecer atendimento rápido e efetivo,
Uniformizar condutas,
Diminuir custos,
Melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
Definição de UP: Úlcera por pressão é uma lesão localizada na pele e/ou tecido
subjacente, normalmente sobre uma proeminência óssea, em resultado da pressão ou de
uma combinação entre esta e forças de torção. As úlceras por pressão também estão
associadas fatores contribuintes e de confusão, cujo papel ainda não se encontra totalmente
esclarecido.” (NPUAP 2009).
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM:
Na admissão do paciente fazer uma avaliação de risco estruturada para
identificar os indivíduos em risco de desenvolverem UP. Reavaliar se houver alteração na
condição de saúde do paciente. Para avaliação de risco estruturada optou-se pela Escala de
Braden por ser a mais utilizada na literatura e validada para língua portuguesa. A Escala de
Braden deve ser aplicada pela enfermeira na admissão do paciente e reaplicada diariamente
no momento da evolução de enfermagem.
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - C)
Intervenções preventivas para pacientes com escore de Braden menor ou igual a 16
a.

b.

c.

Avaliar diariamente a pele do paciente ou em menor frequência na ocorrência de piora
do estado clinico do paciente. Em presença de hiperemia, mudar o decúbito e reavaliar
após 30 minutos. Não desaparecendo a hiperemia, constatar UP em estágio I;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - C)
Promover mudança de decúbito de 2/2 horas ou mais frequentemente se necessário. A
alternância de decúbito deve ser executada para reduzir a duração e magnitude da
pressão exercida sobre áreas vulneráveis do corpo;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - A)
Evitar posicionar o paciente diretamente sobre os trocânteres.
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - C)

d.

e.

Manter o paciente até 30º (posição lateral ou semi-fowler) com auxílio de travesseiros e
coxins, se a condição clínica do paciente permitir;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - C)
Mudar a posição do paciente com cuidado (p.ex. evitar atrito), para prevenir lesões à
pele fragilizada;
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j.
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Elevar a cabeceira da cama no máximo até 30o, se a condição clínica do paciente
permitir e pelo menor tempo possível;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - C)
Solicitar suporte nutricional para os pacientes identificados como “alto risco”;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - C)
Proteger as áreas de proeminências ósseas com travesseiros ou coxins (ex. joelhos e
tornozelos);
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - C)
Proteger e manter o calcâneo elevado, com auxílio de travesseiros, de tal forma que o
peso da perna seja distribuído ao longo da sua parte posterior sem colocar pressão
sobre o tendão de Aquiles. O joelho deve ficar levemente fletido não encostando no
colchão;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - B)

Minimizar a exposição da pele à umidade causada por incontinência, perspiração ou
drenagem de fluidos, por meio do uso de produtos barreira de forma a reduzir o risco de
lesão por pressão;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - C)
k. Limpar a pele sempre que necessário e em intervalos de rotina; Evitar uso de água
quente e utilizar um agente suave para a limpeza (sabonete ácido ou neutro) que
minimize a irritação e não resseque a pele;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - C)
l. Solicitar ajuda para transferência do paciente para evitar fricção e torção. Levantar e
não arrastar o paciente enquanto reposiciona;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - C)
m. Utilizar emoliente suave imediatamente após o banho para a proteção da pele (Ácidos
Graxos Essenciais - AGE), nos pacientes idosos e/ou com pele ressecada;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - B)
n. Não massagear áreas com hiperemia ou de proeminências ósseas, devido de risco de
rompimento de vasos nos tecidos subjacentes;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - B)
o. Não fazer uso de almofadas tipo “donuts” ou anel, que poderão aumentar a área de
isquemia;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - B)
p. Reposicionar o paciente a cada hora quando estiver sentado;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - C)
q. Orientar os pacientes usuários de cadeiras de rodas a realizar alívio da pressão a cada
15 minutos;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - B)
r. Proteger o assento da cadeira com almofada redutora de pressão;
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - B)
s. Orientar o paciente e familiares sobre as medidas preventivas de cuidado.
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - C)
t. Quando sentado, se os pés do paciente não alcançarem o chão, coloque-os sobre um
banquinho ou apoio para os pés.
(FORÇA DE EVIDÊNCIA - C)
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Referências:
EPUAP/NPUAP. European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer
Advisory Panel (2009). Prevention and treatment of pressure ulcers: Washington DC:
National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.
Bryant RA, Bar BW, Beshara M, Broussard CI, Cooper DM, Dougthy DB, Frantz RA, et al.
Acute and chronic wounds. Nursing management. 2nd ed. Missouri: Mosby 2000.
Frantz RA. Measuring prevalence and incidence of pressure ulcers. Adv Wound Care 1997;
10(1): 21-4.
Rogenski NMB. Estudo sobre a prevalência e a incidência de úlceras de pressão em um
hospital universitário [dissertação] São Paulo (SP): Escola de Enfermagem da USP; 2002.
Sussman C, Bates-Jensen B. Wound care: a collaborative practice manual for physical
therapists and nurses. Gaithersburg: Aspen Publishers; 1998.
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ANEXO 7 - INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE
CONHECIMENTO SOBRE ÚLCERA DE PRESSÃO E MEDIDAS PREVENTIVAS
Profissão ( ) Enfermeiro

( ) Técnico

Idade: _____________

Sexo:

M

( ) Auxiliar
F

Tempo de Profissão: _______

V
1

O estágio i da úlcera de pressão é definido como um
eritema que não embranquece

2

São fatores de risco para o desenvolvimento da úlcera de
pressão: mobilidade, incontinência, nutrição inadequada e
alteração do nível de consciência

3

Todos os indivíduos de risco para úlcera de pressão
devem ter uma inspeção sistemática da pele pelo menos
uma vez por semana

4

Água quente e sabonete podem ressecar a pele e
aumentar o risco para úlcera de pressão

5

É importante massagear as proeminências ósseas se
estiverem hiperemiadas

6

Uma úlcera de pressão em estágio III é uma perda parcial
de pele envolvendo a epiderme

7

Todos os indivíduos devem ser avaliados na admissão no
hospital quanto ao risco para desenvolver úlcera de
pressão

8

Amido de milho, cremes e curativos transparentes (Filmes)
e curativos de hidrocoloides (Duoderm®) não protegem
contra os efeitos da fricção

9

Úlceras de pressão no estágio IV apresentam uma perda
de pele total com intensa destruição e necrose tissular ou
danos aos músculos, ossos ou estruturas de suporte

10

Uma ingestão dietética adequada de proteínas e calorias
deve ser mantida durante a doença

11

As pessoas que só ficam no leito devem ser
reposicionadas a cada 3 horas

12

Uma escala com horários para mudança de decúbito
deveria ser escrita para cada paciente

13

Protetores de calcâneos como luvas d’água aliviam a
pressão nos calcâneos

14

Rodas d’água ou almofadas tipo argola auxiliam na
prevenção de úlcera de pressão

15

Na posição lateral, a pessoa deve ficar em ângulo de 30
graus com a cama

16

A cabeceira da cama deve ser mantida em um baixo grau
de elevação (de preferência, não maior que um ângulo de
30 graus) consiste com as condições medicas

17

Uma pessoa que não pode se movimentar deve ser
reposicionada, enquanto sentada na cadeira a cada 2

F

NS
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horas
18

As pessoas que podem aprender, devem ser orientadas a
mudar seu peso a cada 15 minutos enquanto sentadas na
cadeira

19

As pessoas que permanecem na cadeira devem ter uma
almofada para proteção

20

Úlceras de pressão no estágio II apresentam uma perda
de pele em sua espessura total

21

A pele deve permanecer limpa e seca

22

Medidas de prevenção não necessitam ser usadas para
prevenir novas lesões quando o paciente já possui úlcera
de pressão

23

Lençol móvel ou forro deve ser utilizado para transferir ou
movimentar pacientes

24

A mobilização e a transferência de pacientes totalmente
dependentes devem ser feitas por duas ou mais pessoas

25

A reabilitação deve ser instituída, se o estado geral do
paciente permitir

26

Todo paciente admitido no PSA deve ser submetido à
avaliação de risco para o desenvolvimento de úlcera de
pressão

27

Pacientes e familiares devem ser orientados quanto às
causas e fatores de risco para desenvolvimento de úlcera
de pressão

28

As proeminências ósseas podem ficar em contato direto
uma com a outra

29

Toda pessoa avaliada como em risco para desenvolver
úlcera de pressão, deveria ser colocada em colchão
redutor de pressão

30

A pele macerada pela umidade danifica-se mais
facilmente

31

As úlceras de pressão são feridas estéreis

32

Uma cicatriz de úlcera de pressão poderá lesar mais
rapidamente que a pele integra

33

Uma bolha no calcâneo não deve ser motivo de
preocupação

34

Uma boa maneira de diminuir a pressão nos calcâneos é
elevá-los do leito

35

Todo o cuidado administrado para prevenir ou tratar
úlceras de pressão não precisa ser documentado

36

Cisalhamento é a força que ocorre quando a pele adere a
uma superfície e o corpo desliza

37

A fricção pode ocorrer ao movimentar a pessoa para cima
na cama

38

As úlceras de pressão de estagio II podem ser
extremamente doloridas pela exposição das terminações
nervosas

F

NS
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V
39

Para as pessoas que tem incontinência, a limpeza da pele
deve ocorrer no momento que se sujar e nos intervalos de
rotina

40

Programas educacionais podem reduzir a incidência de
úlcera de pressão

41

Pacientes hospitalizados precisam ser avaliados quanto
ao risco para úlcera de pressão uma única vez
V= verdadeiro

F= falso

NS= não sei

F

NS

“Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para
o sucesso. Não importam quais sejam os obstáculos e as
dificuldades. Se estamos possuídos de uma inabalável determinação,
conseguiremos superá-los. Independentemente das circunstancias,
devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho ”
Dalai Lama

