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O enfermeiro é o responsável pelo gerenciamento do cuidado e vem se ocupando da 
implantação e implementação de estratégias para contribuir na qualidade das ações prestadas 
aos pacientes. Um desafio para a enfermagem é contribuir para prevenção de Úlceras por 
Pressão. Neste sentido, ocorre a necessidade de inovar as práticas na busca de alternativas que 
minimizem a ocorrência deste agravo como a implementação de protocolos assistenciais. 
Logo, a questão norteadora deste estudo é: qual o significado atribuído pelos enfermeiros a 
partir da utilização de um protocolo assistencial na gerência do cuidado de Úlcera por 
Pressão? O objetivo deste trabalho é: conhecer o significado da utilização de um protocolo 
assistencial para os enfermeiros no gerenciamento do cuidado de enfermagem de Úlceras por 
Pressão em um hospital universitário. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com abordagem 
teórica ancorada na Teoria da Complexidade e abordagem metodológica a partir da Teoria 
Fundamentada nos Dados. O estudo será realizado em um hospital universitário da região 
central do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, os sujeitos da pesquisa serão enfermeiros da 
Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Clínica Médica II e Unidade Cardíaca Intensiva. Os 
critérios de inclusão serão os enfermeiros lotados na Unidade de Terapia Intensiva Adulto, 
Clínica Médica II e Unidade Cardíaca Intensiva, servidores e contratados, independente do 
tempo de serviço nas unidades, os critérios de exclusão serão os enfermeiros residentes e os 
que estiverem em licença de qualquer natureza no momento da coleta de dados. A coleta de 
dados ocorrerá por meio de entrevista semiestruturada e análise dos dados a partir da Teoria 
Fundamentada nos Dados, tendo três etapas interdependentes: codificação aberta; codificação 
axial; codificação seletiva. Todos os preceitos éticos para realização de pesquisas com seres 
humanos serão atendidos, a partir das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 
Envolvendo seres Humanos. O enfermeiro como gerente do cuidado necessita exercer seu 
processo de trabalho de forma diferenciada e complexa, portanto, a partir dos resultados desta 
pesquisa busca-se originar conhecimentos a cerca da temática que fomente um gerenciamento 
do cuidado integral e complexo com a incorporação do uso de protocolos. 
 
Descritores: Enfermagem, Úlcera por Pressão, Protocolos, Cuidados de Enfermagem, 
Gerência. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O cuidado é a marca e o núcleo do processo de trabalho de enfermagem 

(HAUSMANN E PEDUZZI, 2009). Cuidar, prestar cuidados, tomar conta é, primeiro que 

tudo, um ato de vida, no sentido de que representa uma variedade infinita de atividades que 

visam manter, sustentar a vida e permitir-lhe continuar e reproduzir-se ( COLLIÈRE, 1999). 

Neste sentido, o gerenciamento exercido pelo enfermeiro refere-se às ações e 

atividades desenvolvidas no sentido de cuidar dos pacientes, a partir de um cuidado 

sistematizado e de qualidade. Cuidar e gerenciar são processos inseparáveis da prática do 

enfermeiro, cada qual com suas especificidades, tendo o cuidado ao paciente como foco 

principal. 

Na saúde, decorrente das características do trabalho desenvolvido, a qualidade 

adquiriu um significado particular e diferenciado das demais atividades envolvidas na 

produção de bens e serviços. Nessa área de atuação humana, qualidade é definida como um 

conjunto de atributos que inclui um nível de excelência profissional, o uso eficiente de 

recursos, um mínimo de risco ao paciente/família, um alto grau de satisfação por parte dos 

pacientes, considerando-se, essencialmente, os valores sociais existentes (LIMA, 2009).  

Ressalta-se que a preocupação com a qualidade na área da saúde vem desde a metade 

do século XX, quando a enfermeira Florence (1820-1910) lançou as bases modernas da 

profissão de Enfermagem, visando um atendimento ao paciente com o máximo de qualidade. 

Em relatório sobre a reforma dos hospitais, Florence começa com a seguinte afirmativa: 

“parece um princípio estranho enunciar como o primeiro requerimento para o hospital que ele 

não deve causar nenhum mal ao doente”, ficando evidente sua preocupação com a qualidade e 

a segurança do paciente (NIGHTINGALE, 2009, p.08). 

Desta forma, gerenciar os cuidados de enfermagem relacionados a Úlcera por Pressão 

(UP) requer dos serviços de saúde à implementação de ações de prevenção e tratamento da 

UP e a elaboração de estratégias para a avaliação da qualidade destas ações. 

Segundo a National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer 

Advisory Panel (NPUAP/ EPUAP, 2009) definem internacionalmente Úlcera por Pressão 

(UP) como 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. Ás Úlceras por Pressão também estão associados fatores contribuintes e de confusão 

cujo papel ainda não se encontra totalmente esclarecido. 

Segundo a Declaração do Rio de Janeiro sobre a prevenção de Úlceras por Pressão 

como um direito universal (2011), estas são um grave problema de saúde pública que afeta a 

vida de milhões de pessoas no mundo, geram custos elevados para os serviços de saúde, 

implicações éticas e legais para os profissionais de saúde e organizações e são um evento 

adverso e uma ameaça a segurança do paciente. 

Desta forma as Úlceras por Pressão (UP’s) deixam de ser uma preocupação somente 

de pesquisadores ou profissionais da área da saúde, mas também de órgãos governamentais e 

não governamentais ligados à saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) em parceria com 

a Anvisa e Fiocruz lançou o protocolo para prevenção de úlcera por pressão com a finalidade 

de promover a prevenção da ocorrência de úlcera por pressão  e outras lesões da pele 

(BRASIL, 2013a). Neste mesmo ano, a partir da Portaria nº. 529, de 1 de abril de 2013,o MS 

e Anvisa iniciam o Programa Nacional de Segurança do Paciente que visa reduzir a incidência 

de eventos adversos nos serviços de saúde no país, dentre eles as UP’s (BRASIL, 2013b). 

 Nesta mesma perspectiva, o documento Safe Practices for Better Healthcare: a 

Consensus Report do National Quality Forum de 2003, refere que a avaliação do risco de um 

dado paciente desenvolver uma UP, na admissão e no período de internação, inclui-se entre as 

30 práticas seguras a serem aplicadas universalmente na atenção à saúde (GALLAGHER, 

2005). 

A prevenção e tratamento das UP é relevante tanto para o paciente, quanto para a 

instituição, no que se refere a credibilidade e qualidade da assistência de enfermagem, entre 

outros aspectos (VIVACQUA, 2011).  

Neste contexto, situações adversas implicam no delineamento gerencial do cuidado, 

de forma precisa e ágil. O enfermeiro como gerenciador do “saber fazer” de forma 

diferenciada e complexa necessita estar preparado para o gerenciamento de tais situações, o 

que implica na tomada de decisões imediatas, tanto na gerência da equipe quanto na do 

cuidado prestado a pacientes em condições críticas (PAES, 2011). 

Assim , um desafio atual para a enfermagem é contribuir na  redução da incidência 

de UP, o que também indica uma boa qualidade da assistência. Logo, ocorre a necessidade de 

inovar as práticas na busca de alternativas que minimizem sua ocorrência com a 

implementação de protocolos de prevenção de UP. 



 

 

Uma dessas alternativas podem ser os protocolos assistenciais de UP como uma 

ferramenta no gerenciamento do cuidado. Esses protocolos possuem como objetivo principal  

viabilizar a redução da incidência e prevalência das UP e, assim,  qualificar, sistematizar e 

aperfeiçoar os cuidados de enfermagem. 

De acordo com a Guideline Internacional da Medical Education Partnership (2009) a 

prevalência mede a proporção de um conjunto definido de pessoas que têm um UP em um 

determinado momento no tempo, portanto inclui aqueles admitidos na unidade de saúde com 

uma UP e aqueles que desenvolveram entre a admissão e o tempo de estudo. A incidência 

proporciona informação sobre a taxa de ocorrência de novos casos de UP ao longo do tempo 

em pacientes com risco de desenvolver UP.  

Portanto, para subsidiar este trabalho foi realizada uma revisão integrativa, com o objetivo de 

verificar quais são os modelos de protocolos de úlceras por pressão que se tem produzido na 

literatura nacional e internacional. A revisão aconteceu em junho de 2013, nas bases de dados 

Literatura Latino Americana em Ciências de Saúde (LILACS) e GOPUBMED. Identificou-se 

que, no período de 2003 a 2013, as produções sobre UP se dividiam em dois grupos: trabalhos 

que avaliavam condutas e ações não sistematizadas no formato de protocolo e ações propostas 

e orientadas por protocolos clínicos ou assistenciais. Fica evidente a necessidade da realização 

de pesquisas maiores, conduzidas para avaliação integral do uso de protocolos. A partir do 

estudo de revisão, constatou-se a necessidade de avaliação da implementação de Protocolos 

Clínicos ou Assistenciais nas Instituições e avaliações continuas e sistemáticas deste 

instrumento, uma vez que podem promover impactos positivos sobre a prevenção das UP e na 

qualidade de vida dos pacientes. 

Neste contexto, para realização do estudo pretende-se utilizar como referencial 

teórico a Teoria da Complexidade (TC) e metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados 

(TFD). A aplicação da TC na Saúde permite um novo olhar sobre o comportamento das 

organizações e suas equipes de saúde, considerando-as sistemas complexos e, assim, 

possibilita uma transformação das práticas em saúde.  

A Teoria da Complexidade é dinâmica e flexível, trabalha com a perspectiva do 

cuidado integral e posiciona-se contra a simplificação e fragmentação das coisas e do saber, 

evidenciando a necessidade de relacionar o todo e as partes, as partes e o todo na tentativa de 

encontrar soluções para os problemas da realidade, que no caso, relacionam-se com o ser 

humano, considerado ser complexo (MORIN, 2003, 2005). A Teoria Fundamentada nos 

Dados, referencial metodológico deste estudo, busca construir uma teoria com base nos dados 



 

 

investigados para elucidar um determinado fenômeno da realidade. Também é um referencial 

metodológico dinâmico e flexível, que valoriza os significados das coisas, considerando a 

relação entre o sujeito e o objeto na busca do conhecimento (STRAUSS & CORBIM, 2008, 

TAROZZI, 2011). 

Neste contexto, a Teoria da Complexidade serve como alicerce para a TFD, uma vez 

que verifica-se a importância de um suporte teórico ou filosófico para ancorar a compreensão 

do(s) fenômeno(s) de uma investigação científica. Neste caso nos apoiamos nos pressupostos 

da Teoria da Complexidade. 

A proposição deste estudo se deu a partir de minha atuação profissional, iniciando 

em 2003, enquanto enfermeira de uma unidade básica de Estratégia Saúde da Família, durante 

quatro anos, atendendo pacientes com úlceras de pernas crônicas e Úlceras por Pressão, 

durante este período realizei cursos, capacitações e me aproximei da temática lesão de pele, 

reforçando meu entusiasmo em trabalhar nesta área. 

  Após, no ano de 2007, iniciei minha atuação profissional em Unidade de Clínica 

Cirúrgica de um Hospital Universitário (HU) e comecei a participar do Grupo de Estudos de 

Lesões de Pele (GELP) existente na instituição. As vivências junto a pacientes com lesões de 

pele suscitaram diversas inquietações sobre a temática, especialmente em relação às UP.  

O GELP é um grupo de estudos formado por equipe multiprofissional composta por 

enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta e médico, mas com participação constante de 

enfermeiros. O grupo iniciou suas atividades no ano de 1998, mas durante um período teve 

suas atividades reduzidas, em 2007 o grupo retomou suas atividades de maneira intensiva, os 

componentes se instrumentalizaram através de leituras, produção de trabalhos e projetos de 

pesquisa e extensão. 

Neste contexto, o Grupo de Estudos de Lesões de Pele (GELP), a partir de suas 

atividades sentiu necessidade de realizar uma avaliação sobre a prevalência de UP no hospital. 

A prevalência das UPs é essencial para visualizar a real dimensão da problemática que esse 

tipo de lesão ocasiona pelo incômodo relacionado à autoimagem, custos financeiros, riscos de 

infecção, tempo despendido no tratamento, grandes períodos de hospitalização e 

complicações advindas das UPs (FREITAS et al, 2011). 

Em janeiro de 2010, os enfermeiros do GELP realizaram um estudo sucinto do 

número de pacientes com UP internados no Hospital, dos 326 pacientes internados, 30 

apresentavam UP, o que indica uma prevalência de 9,2% (HUSM, 2010a). Estudo semelhante 

demostrou a prevalência de úlcera por pressão em idosos institucionalizados em Fortaleza-



 

 

Ceará, que variou de 11,1% a 23,2% entre os anos de 2006 e 2009 (Freitas et al, 2011). Outro 

estudo realizado em Minas Gerais apresenta prevalência de 18% em pacientes internados em 

unidade de clínica medico cirúrgica de um hospital universitário (Sales, Borges e Donosco, 

2010). 

Conforme o estudo do GELP supracitado, as cinco unidades com maior prevalência 

de UP foram: Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) adulto, Pronto Socorro, Clinica Médica 

II, Unidade de Tratamento Intensivo Recém Nascido (UTI RN) e Unidade Cardíaca Intensiva 

(UCI). Diante destes resultados, o GELP refletiu sobre a necessidade de sistematizar o 

cuidado, a partir da criação de protocolos que incluíssem a avaliação de risco, medidas 

preventivas e terapêuticas para a UP. Da mesma forma, também se considerou o fato de  que a 

presença de UP em pacientes hospitalizados tem sido apresentada como um indicador da 

qualidade da assistência de enfermagem. 

O GELP no ano de 2010, por meio de sua equipe multiprofissional elaborou o 

protocolo de Prevenção e Tratamento de Úlcera por Pressão a partir da escala preditiva de 

Braden, que visa avaliar o risco que o paciente tem de desenvolver UP, validado no hospital. 

Este protocolo foi elaborado por representantes do GELP: enfermeiros, nutricionista e 

médico. Após este processo, iniciou-se no ano de 2011 a capacitação de equipe 

multiprofissional do Hospital, sendo o profissional enfermeiro o principal articulador na 

aplicação deste protocolo em suas unidades de trabalho. A descrição detalhada do referido 

protocolo encontra-se na fundamentação teórica do estudo. 

O protocolo sistematiza o gerenciamento do cuidado na prevenção e tratamento de 

UP e após sua implantação não foram realizadas avaliações/monitoramento de sua aplicação, 

também não há trabalhos na instituição sobre a incorporação de protocolos no gerenciamento 

do cuidado de enfermagem. 

Considerando o exposto, tem-se como objeto de estudo: o significado da utilização 

de um protocolo assistencial no gerenciamento do cuidado de enfermagem de UP em um 

Hospital Universitário. Assim sendo, a questão que norteará esta pesquisa será: qual o 

significado atribuído pelos enfermeiros a partir da utilização de um protocolo assistencial na 

gerência do cuidado de Úlcera por Pressão? 

 
 

 

 

 



 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2 .1 Objetivo geral:  

  

• Conhecer o significado da utilização de um protocolo assistencial para os enfermeiros 

no gerenciamento do cuidado de enfermagem de Úlceras por Pressão em um Hospital 

Universitário. 

 

 

2.2 Objetivos específicos:  

 

•   Discutir e analisar as vivências dos enfermeiros na aplicabilidade do protocolo de 

UP  

•   Conhecer as facilidades e dificuldades encontradas pelos enfermeiros na 

aplicação do protocolo de UP                                                                                                 

•   Identificar as ações realizadas pelos enfermeiros na prevenção de UP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Para a construção deste projeto de pesquisa foram necessárias algumas revisões com 

vistas a subsidiar a proposição do estudo. A fundamentação teórica versa sobre : Úlceras por 

Pressão; Protocolos de Úlcera por Pressão; Protocolo de prevenção e tratamento de Úlcera por 

Pressão do Hospital Universitário de Santa Maria; Gerenciamento do cuidado de enfermagem; 

Gerenciamento do cuidado de Úlcera por Pressão a partir de Protocolo Assistencial. 

 

 

3.1 Úlceras por Pressão (UP) 

 

 

A pele é considerada o maior órgão do nosso organismo, tendo em média no adulto, 

uma área total de 2m², pesa aproximadamente 2,7kg, recebe 1/3 do volume de sangue 

circulante e apresenta espessura variável (1 a 4mm), conforme atividade da região corporal. 

Suas funções são vitais para a manutenção dos mecanismos de defesa contra doenças 

(FERREIRA E ANDRADE, 2006). 

As alterações da integridade da pele que comumente resultam em lesões denominadas 

Úlceras por Pressão, escaras ou úlceras de decúbito têm sido relatadas como objeto de 

preocupação da enfermagem desde Nightingale (1820-1910) e se constitui em um problema 

que continua sendo comum em pacientes hospitalizados com déficit de mobilização 

(ARAÚJO et al, 2010). 

Uma 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. Às úlceras por pressão também estão associados fatores contribuintes e de confusão 

cujo papel ainda não se encontra totalmente esclarecido (NPUAP/EPUAP, 2009).  

Segundo Borges e Fernandes (2012) o desenvolvimento de uma UP é ocasionado por 

pressão de compressão exercida sobre os tecidos e sobre a capacidade de tolerância desses 

para suportar a pressão, em certas circunstâncias a tolerância dos tecidos a pressão pode estar 

reduzida. Existem vários fatores que reduzem a tolerância da pele a pressão, são eles os 

 



 

 

fatores extrínsecos: fricção, cisalhamento e umidade e fatores intrínsecos: são fatores 

fisiológicos como desnutrição, envelhecimento e baixa pressão arteriolar.  

De acordo com a National Pressure Ulcer Advisory Panel e European Pressure Ulcer 

Advisory Panel NPUAP/EPUAP, as UP’s são classificadas em: Categoria I, II, III e IV e mais 

categorias adicionais, no Brasil está classificação foi traduzida por Santos e Caliri (2007): 

  Estágio I  

Pele intacta com hiperemia de uma área localizada que não esbranquece, geralmente 

sobre proeminência óssea. A pele de cor escura pode não apresentar esbranquecimento 

visível: sua cor pode diferir da pele ao redor. 

Descrição adicional 

A área pode apresentar-se dolorosa, endurecida, amolecida, mais quente ou mais fria 

comparativamente ao tecido adjacente. Feridas em estágio I podem ser difíceis de detectar em 

pessoas de pele com tonalidades escuras. Pode indicar pessoas “em risco” (um sinal precursor 

de risco). 

 

Estágio II  

Perda parcial da espessura dérmica. Apresenta-se como úlcera superficial com o leito 

de coloração vermelho pálida, sem esfacelo. Pode apresentar-se ainda como uma bolha 

(preenchida com exsudato seroso), intacta ou aberta/rompida. 

Descrição adicional  

Apresenta-se como uma úlcera superficial brilhante ou seca sem esfacelo ou 

arroxeamento (aspecto de equimose)*. Este estágio não deve ser usado para descrever skin 

tears, abrasões por adesivos, dermatite perineal, maceração ou escoriação. * indica suspeita de 

lesão tissular profunda. 

 

Estágio III 

Perda de tecido em sua espessura total. A gordura subcutânea pode estar visível, sem 

exposição de osso, tendão ou músculo. Esfacelo pode estar presente sem prejudicar a 

identificação da profundidade da perda tissular. Pode incluir descolamento e túneis. 

Descrição adicional  

A profundidade da úlcera por pressão em estágio III varia conforme a localização 

anatômica. A asa do nariz, orelha, as regiões occipital e maleolar Atualização não possuem 

tecido subcutâneo e, portanto, as úlceras podem ser rasas neste estágio. Em contraste, áreas 



 

 

com adiposidade significativa podem desenvolver úlceras por pressão em estágio III bastante 

profundas. Ossos e tendões não são visíveis nem diretamente palpáveis. 

Estágio IV 

Perda total de tecido com exposição óssea, de músculo ou tendão. Pode haver presença 

de esfacelo ou escara em algumas partes do leito da ferida. Frequentemente, inclui 

descolamento e túneis. 

Descrição adicional  

A profundidade da úlcera por pressão em estágio IV varia conforme a localização 

anatômica. A asa do nariz, orelha, as regiões occipital e maleolar não possuem tecido 

subcutâneo e, portanto, as úlceras podem ser rasas neste estágio. As úlceras em estágio IV 

podem estender-se aos músculos e/ou estruturas de suporte (como fáscia, tendão ou cápsula 

articular), possibilitando a ocorrência de osteomielite. A exposição de osso/ tendão é visível 

ou diretamente palpável. 

 

Úlceras que não podem ser classificadas  

Lesão com perda total de tecido, na qual a base da úlcera está coberta por esfacelo 

(amarelo, marrom, cinza, esverdeado ou castanho) e/ou há escara (marrom, castanha ou 

negra) no leito da lesão. 

Descrição adicional  

A verdadeira profundidade e, portanto, o estágio da úlcera não pode ser determinado 

até que suficiente esfacelo e/ou escara sejam removidos para expor a base da úlcera. Escara 

estável (seca, aderente, intacta, sem eritema ou flutuação) nos calcâneos serve como 

“cobertura natural (biológica) corporal” e não deve ser removida. 

 

Versão Reduzida  

Estágio I: Pele intacta com hiperemia de uma área localizada que não esbranquece, 

geralmente sobre proeminência óssea. A pele de cor escura pode não apresentar 

esbranquecimento visível: sua cor pode diferir da pele ao redor. 

Estágio II: Perda parcial da espessura dérmica. Apresenta-se como úlcera superficial 

com o leito de coloração vermelho pálida, sem esfacelo. Pode apresentar-se ainda como uma 

bolha (preenchida com exsudato seroso), intacta ou aberta/ rompida. 

Estágio III: Perda de tecido em sua espessura total. A gordura subcutânea pode estar 

visível, sem exposição de osso, tendão ou músculo. Esfacelo pode estar presente sem 



 

 

prejudicar a identificação da profundidade da perda tissular. Pode incluir descolamento e 

túneis. 

Estágio IV: Perda total de tecido com exposição óssea, de músculo ou tendão. Pode 

haver presença de esfacelo ou escara em algumas partes do leito da ferida. Freqüentemente, 

inclui descolamento e túneis. 

Suspeita de lesão tissular profunda: Área localizada de pele intacta de coloração 

púrpura ou castanha ou bolha sanguinolenta devido a dano no tecido mole, decorrente de 

pressão e/ou cisalhamento. 

 

 

3.2 Protocolos de Úlceras por Pressão 

 

 

Atualmente grande parte dos hospitais possui Grupos de Lesões de Pele, que tem 

como objetivo qualificar a assistência à saúde prestada ao paciente, bem como o cuidado de 

enfermagem, uma vez que é a enfermagem que permanece mais tempo com o paciente e tem 

uma grande responsabilidade no cuidado da integridade da pele. Portanto, para otimizar  este 

cuidado, os grupos tem elaborado protocolos de prevenção e tratamento de úlceras por 

pressão, que favorecem o fortalecimento do enfermeiro em relação à  melhores praticas de 

cuidado. 

A palavra protocolo deriva do grego protókollon, e significa “primeira folha colada 

aos rolos de papiro, e na qual se escrevia um resumo do conteúdo do manuscrito. Os 

protocolos são considerados como diretrizes para a implementação da prática clínica, 

oferecendo um suporte teórico e científico para otimizar as intervenções em situações que 

requeiram tomada de decisões imediatas (PAES, 2011). 

O Ministério da Saúde com a intenção de definir critérios para avaliação, aprovação e 

incorporação, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de protocolos clínicos e 

assistenciais, publicou, em 31/05/05, a Portaria nº. 816, instituindo o Comitê Gestor Nacional 

de Protocolos de Assistência, Diretrizes Terapêuticas e Incorporação Tecnológica em Saúde 

(BRASIL 2005). 

O Protocolo Clínico é um instrumento de gestão da clínica que, sob a forma de uma 

documentação sistematizada ou de algoritmos, normaliza o padrão de atendimento à saúde em 

um ponto de atenção. Provê ainda o respaldo institucional, fornecendo aos profissionais de 



 

 

saúde maior segurança, além do suporte para a educação permanente da equipe e de 

comunicação com os usuários dos serviços de saúde (CASTRO, 2006). 

O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN-MG, 2006), refere 

que são recomendações sistematicamente desenvolvidas com o objetivo de prestar a atenção à 

saúde apropriada em relação a partes do processo da condição ou patologia e em pontos de 

atenção à saúde específicos. São recomendações que se fazem a processos específicos, 

precisamente definidos e com baixa variabilidade. 

Os protocolos assistenciais servem para instrumentalizar e respaldar a equipe na sua 

prática cotidiana, por meio do estabelecimento de critérios e normas na Atenção a Saúde, 

possibilitar o efetivo exercício profissional na implementação das ações de saúde ao indivíduo 

e sua coletividade, legitimar o exercício de cada profissional, junto à equipe interdisciplinar, à 

Instituição de Saúde e principalmente perante a sociedade ( CAMPOS, 2009). 

Neste contexto, os protocolos, dependendo de como são estruturados e aplicados, 

podem ser entendidos como apropriação de tecnologias para o cuidado. Logo, sugerem a 

implementação de um saber agir diferente, que considera, além da condição clínica do cliente, 

a incorporação do desejo/necessidade deste para só então deliberar sobre a decisão clínica. 

Portanto, medidas de controle de qualidade total têm sido implementadas para atuar, 

especificamente, na redução da variabilidade da prática clínica, com destaque para as 

diretrizes práticas, recomendações de especialistas e grupos de classe e, mais recentemente, 

protocolos assistenciais (PAES, 2011). 

Lima e Silva et al., 2010, desenvolveram um trabalho com 21 pacientes  com o 

objetivo de avaliar a aplicabilidade de um protocolo de prevenção baseado na escala de 

Braden, como medida de risco para o desenvolvimento de UP. Para os autores o protocolo de 

prevenção baseado na escala de Braden é eficaz na identificação de pacientes de risco de 

desenvolver UP, podendo então orientar as práticas preventivas conforme o grau de risco. 

Em pesquisa realizada por Louro et al.(2007), no ano de 2002 com 155 pacientes de 

UTI geral , os quais foram submetidos a um protocolo de prevenção de UP que utilizava a 

escala de avaliação de risco de Norton e não a de Braden, foi observado que  40 

desenvolveram UP durante a internação, referindo incidência de 25,8%. 

Estes estudos não foram comparados com dados anteriores a aplicação do protocolo, 

mas  confirmam que os protocolos promovem impactos positivos sobre a prevenção das 

úlceras por pressão e na qualidade de vida dos pacientes hospitalizados, portanto uma 

estratégia de fortalecimento da melhora na assistência ao paciente.   



 

 

Rogensky e Kurcgant (2012) realizaram pesquisa em hospital escola de São Paulo com 

o objetivo de avaliar a implementação de um protocolo de prevenção de úlceras por pressão, 

em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva, a partir da analise da incidência de úlcera por 

pressão. A instituição apresentava uma taxa de incidência de UP de 41,06% antes da 

implementação do protocolo e após este índice reduziu para 23,1%, confirmando a 

importância da utilização de protocolos na prevenção das UP’s. 

 
 
3.3 Protocolo Assistencial de prevenção e tratamento de Úlcera por Pressão do 

Hospital Universitário de Santa Maria 
 
 

O protocolo de UP do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM, 2010b) foi elaborado 

pelo Grupo de Lesões de Pele no ano de 2010, formado por enfermeiros, uma nutricionista e 

um médico. Para elaboração do protocolo foram utilizadas referências de diretrizes clínicas 

internacionais de organizações que trabalham com úlceras por pressão, protocolos de 

hospitais do Brasil e o Procedimento Operacional Padrão (POP) respectivo para determinadas 

atividades presentes no protocolo. Os POP’s são uma descrição sistematizada e padronizada 

de uma atividade assistencial para garantir o resultado esperado livre de variações. 

No ano de 2011, o protocolo foi validado no hospital a partir de uma sessão pública, sendo 

aprovado sem alterações. Após foi implantado a partir de capacitação de equipes 

multiprofissional, estas capacitações aconteceram em dois momentos com participação 

voluntária, no período de 3 dias, totalizando 30 horas. Os facilitadores destes treinamentos 

foram os enfermeiros, nutricionista e médico responsáveis pela elaboração do protocolo. 

Atualmente o grupo está realizando treinamentos setoriais sobre lesões de pele e coberturas 

disponíveis no hospital e estimulando/sensibilizando para o uso do protocolo UP. 

O protocolo deve ser aplicado a todos os pacientes internados no Hospital Universitário de 

Santa Maria (HUSM), estes serão avaliados pelo enfermeiro no momento da internação, para 

grau de risco e presença de úlcera por pressão, a partir do preenchimento de ficha de avaliação 

de risco para UP conforme escala de Braden ( Anexo A). Será considerado de risco paciente 

com escore < 12 conforme POP nº 2, que operacionaliza a prevenção de UP. Os pacientes 

devem ser reavaliados a cada 72 horas ou quando apresentarem modificação em seu quadro 

geral (HUSM, 2010). 
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1. Fonte: Fluxograma de aplicação do Protocolo de UP- GELP- HUSM, 2010. 

 

 

A - PREVENÇAÕ EM PACIENTES SEM RISCO DE DESENVOLVER UP: 

1. Orientar/Supervisionar cuidados de higiene corporal; 

2. Troca de roupa de cama conforme rotina; 

3. Estimular saída do leito e deambulação, se possível; 

4. Estimular adequada ingesta alimentar, conforme orientação da nutricionista. 

 

B - PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR 

PRESSÃO (UP) (ESCORE < 12): 

1. Realizar mudança de decúbito ou transferência utilizando o lençol móvel, com 

o auxilio de outras pessoas a fim de evitar fricção; 

  Escore < 12 
Não 

Pacientes em Risco 
Protocolo Assistencial de Prevenção e Tratamento de UPP 

ALIVIO DA PRESSÃO 
Mudança de decúbito, mobilização frequente, dispositivos de 
apoio e alivio de pressão 

Úlcera em evolução? Medidas Preventivas 
conforme protocolo 

Sim

Não 

Avaliação de risco do paciente        
desenvolver UP 

PREVENÇÃO EM 
PACIENTES SEM RISCO 
DE DESENVOLVER UP 



 

 

2. Mudança de decúbito a cada duas horas e registrar os regimes de 

reposicionamento; 

3. O reposicionamento deve ser feito usando elevar a cabeceira até 30°, ou na 

menor elevação possível, conforme a condição do paciente; 

4. Usar colchões piramidais para todos os pacientes; 

5.  Não utilizar massagem na prevenção de UP nas proeminências ósseas; 

6. Aplicar hidratante na pele conforme disponibilidade no hospital: óleos (não 

usar vaselina); 

7. Usar hidrocolóide extra-fino para prevenção de UP em região trocantérea e 

coccígia; 

8. Aliviar pressão sobre calcanhares com travesseiros e coxins, não usar 

hidrocolóides, chumaços e gazes e sim hidratação e manter os calcâneos afastados 

da superfície da cama; 

9. Não usar anéis de espuma para redução de pressão; 

10. Usar instrumentos de alívio de pressão na sala de cirurgia (travesseiros, 

coxins); 

11. Reposicionar indivíduos restritos à cadeira a cada hora, levando em conta a 

anatomia, alinhamento postural, distribuição de peso e suporte para os pés; 

12. Atentar e manter nutrição adequada; 

13. Educar paciente e cuidadores sobre os fatores de risco para úlcera de pressão; 

14. Continuar medidas preventivas mesmo quando o paciente já possui uma úlcera 

de pressão, aplicando escala de Braden; 

15. Paciente com traumatismo raqui-medular, mudança de decúbito, conforme 

orientações do médico assistente; 

16. Realizar limpeza do colar cervical e higiene da pele diariamente, avaliando 

integridade da mesma; 

17. Observar integridade da pele de pacientes em uso de tubo orotraqueal (TOT) e 

traqueostomia em relação à pressão e posição do cadarço conforme POP nº34, que 

operacionaliza a troca de cadarço do tubo endotraqueal e traqueostomia. 

18. Observar fixação de Sonda Nasoentérica (SNE) e Sonda Vesical de sistema 

fechado (SVSF) 

 

 



 

 

C - MEDIDAS PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA E/OU FECAL: 

 

1. Manter a pele do paciente sempre limpa e seca, limpando e secando a pele após 

cada eliminação; 

2. Usar barreiras de pele para incontinência visando manter a integridade da pele 

(terapia tópica com Triglicerídeo de Cadeia Média-TCM ou óxido de zinco); 

3. Instituir medidas para incontinência intestinal e urinária; 

4. Considerar aparelhos coletores de urina e se necessário usar cateteres por curto 

período. 

 

D-MONITORAMENTO NUTRICIONAL (Anexo B): 

 

A função da nutrição no processo cicatricial envolve interações físico-

químicas, envolvendo vários e específicos nutrientes em cada uma de suas fases de 

evolução.  

 

E - TRATAMENTO: 

 

1. Manter protocolo assistencial de prevenção de UP em pacientes com escore < 

12; 

2. Avaliar úlcera: dimensões, localização, aplicando TIME, que é um acrônimo1 

desenvolvido por um grupo de especialistas para o cuidado de feridas (Anexo C) e 

realizar medidas objetivas de acompanhamento; 

3. Identificação dos estágios da UP; 

4. Assegurar nutrição adequada para melhorar cicatrização;  

5. Limpeza da ferida com soro fisiológico morno em jato, conforme Procedimento 

Operacional Padrão (POP) de curativo; 

6. Não utilizar agentes anti-sépticos, tais como: povidine, iodofor, ácido acético, 

iodo, peróxido de hidrogênio, hipoclorito, Thiersch, clorohexidine; 

7. Usar Prontosan, líquido para limpeza de feridas que necessitam desbridamento; 

                                                 
1
 È uma palavra formada pelas letras ou silabas iniciais de palavras sucessivas de uma locução, é pronunciado 

como uma palavra só. 



 

 

8. Realizar cuidados da ferida usando curativos tópicos determinados de acordo 

com Fluxo de Manejo (TIME); 

9. Desbridar tecido desvitalizado conforme o Fluxo de Manejo; 

10. Escolher curativos que forneçam um ambiente úmido na ferida, manter a região 

perilesional seca, controlar exsudatos e eliminar o espaço morto; 

11. Reavaliar a ferida em cada troca de curativos, e se necessário modificar a 

conduta; 

12. Acompanhar a evolução da UP através do instrumento de avaliações de feridas 

(Anexo D); 

13. Pacientes com UP em estágios III e/ou IV devem ser avaliados pela cirurgia 

plástica, especialmente os indivíduos com imobilidade crônica, quando o 

enfermeiro avaliar necessário; 

14. Usar aparelhos de alívio de pressão como colchões de ar de alternância de 

pressão para indivíduos com UP estágio III e/ou IV ou naqueles com múltiplas 

úlceras, e/ou com escore < 12; 

15. Não usar banho de luz, pois provocam ressecamento da lesão e destruição do 

tecido de granulação; 

16. Ulceras por pressão infectadas, usar antibióticos. 

 

 

 
 3.4 Gerenciamento do cuidado de enfermagem 

 

 

“Desde que surge a vida, os cuidados existem, já que é necessário cuidar da vida, para 

que esta permaneça” (Collière, 2003, p.102), neste sentido os cuidados são necessários desde 

o nascimento até a morte, do ser humano até os objetos indispensáveis para que a vida 

permaneça.  Os homens, como todos os seres vivos, sempre precisaram de cuidados, porque 

cuidar, tomar conta, é um ato de vida que tem primeiro, e antes de tudo, como fim permitir a 

vida continuar (COLLIÈRE, 1999). 

Silva et al (2009), atribuem ao cuidado desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, 

bom trato; um modo de ser mediante o qual a pessoa sai de si e centra-se no outro com 

desvelo e solicitude. Cuidar é um modo de estar com o outro, em várias fases da vida, como 

na promoção e recuperação da saúde, do nascimento até a morte. 



 

 

Segundo Collière (1999), os cuidados durante muitos anos, não pertenciam a um 

ofício2 e muito menos a uma profissão, diziam respeito a qualquer pessoa que ajudava 

qualquer outra para continuar a sua vida. Ainda, afirma que a história dos cuidados, desenha-

se em volta de dois grandes eixos: assegurar a continuidade da vida e fazer recuar a morte. 

A enfermagem busca constantemente a qualificação para o cuidado prestado ao 

paciente, portanto, devemos tentar compreender a dimensão que o cuidado impacta sobre o 

paciente e também sobre o fazer do profissional enfermeiro, entendendo que o cuidado deve 

ser um processo de mudança, capaz de valorizar a vida, de potencializar as relações e 

permitir ao paciente tornar-se sujeito no contexto em que se encontra. 

De acordo com Souza et al. (2005), cuidar em enfermagem consiste em envidar 

esforços transpessoais de um ser humano para outro, visando proteger, promover e preservar 

a humanidade, ajudando pessoas a encontrar significados na doença, sofrimento e dor, bem 

como na existência. 

Segundo Paes (2011), o enfermeiro reúne elementos que configuram uma prática 

profissional com amplos espaços e autonomia de poder decisório, possui informações 

relativas ao paciente e é responsável pela organização do ambiente do cuidado. Este 

profissional atua como um representante da administração superior ao zelar pelas normas e 

rotinas institucionais, além de ser o responsável pela organização da assistência. 

Neste contexto, o enfermeiro é o responsável pelo gerenciamento do cuidado prestado 

ao paciente e vem se ocupando da implantação e implementação de estratégias para 

contribuir na qualidade das ações de cuidados em saúde. 

Corroborando nesta perspectiva Rossi (2005), coloca que é impreterível que o 

enfermeiro agregue diferentes tecnologias às suas ações, levando em consideração, de forma 

muito especial, o conteúdo subjetivo e sensível que permeia o mundo do cuidado. O autor 

reflete sobre a importância de se considerar o teor significativo, pessoal, imprevisível e não 

rotineiro existente nas diversas relações entre os sujeitos que fazem parte dos processos de 

trabalho e que precisam ser reconhecidas para que os objetivos individuais – dos pacientes e 

profissionais – e da própria organização sejam alcançados. 

Para se oferecer um cuidado com qualidade é necessário que os profissionais 

desenvolvam suas ações centradas nas necessidades e singularidade de cada paciente e com 

                                                 
2 Ao contrário de uma profissão, o ofício não parte de uma convicção ideológica, constitui-se de uma 

atividade exigida pela vida do grupo social, assegura um serviço a comunidade) 

 



 

 

estabelecimento de vínculo e responsabilização com as suas demandas. O cuidado em 

enfermagem deve buscar o aprimoramento e qualidade da assistência.  

Donabedian (1985), reconhecido como o principal estudioso da qualidade na área da 

saúde, define o conceito de qualidade quando os serviços de saúde atendem as necessidades, 

as expectativas e o padrão de atendimento dos seus pacientes. Define também que qualidade 

está fundada em sete pilares: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, respeitabilidade, 

legitimidade e equidade;                    

“Qualidade” possui diferentes abordagens, algumas valorizam a produtividade e o 

equilíbrio da organização, outras estão mais voltadas ao desenvolvimento do potencial 

humano. Tais tendências mostram-se presentes nos planos e ações das organizações, que 

atuam no segmento saúde, independentemente do seu porte (BONATO, 2011). 

Nesse contexto, faz-se necessário considerar que o conceito de qualidade é relativo e 

complexo. O significado varia de acordo com o contexto histórico, político, econômico e 

cultural de cada sociedade, além dos conhecimentos científicos acumulados (BRASIL, 2010).                                   

De acordo com Paiva e Gomes (2007, p.978) “gerenciar um serviço de saúde, tendo 

em perspectiva a qualidade das ações de saúde, é preciso que se adote mudanças, 

transferindo o foco de ação centrado na doença para a produção de saúde centrada no 

sujeito”; assim o cuidado em saúde não pode ser fragmentado, individualizado e 

hegemônico. 

Nessa direção, são necessários processos gerenciais que incorporem conhecimentos, 

atitudes e ações tanto da ordem do racional quanto do sensível, assim como o 

entrelaçamento e a aproximação entre o cuidar e o gerenciar (ROSSI, 2005). 

É cada vez maior a expectativa de que o enfermeiro esteja envolvido com a gerência 

de seu setor nas atuais instituições de saúde. Portanto, além de ser um profissional que tem 

constante contato com o paciente, engaja-se também no gerenciamento do cuidado prestado 

nas instituições hospitalares de todo o país (ROCHA, 2009) 

Corroborando, Santos et al (2013) inferem que a gerência do cuidado de enfermagem 

mobiliza ações nas relações, interações e associações entre as pessoas como seres humanos 

complexos e que vivenciam a organicidade do sistema de cuidado complexo, constituída por 

equipes de enfermagem e saúde com competências/aptidões/potências gerenciais próprias ou 

inerentes às atividades profissionais dos enfermeiros. 



 

 

Seguindo essa linha de pensamento, o gerenciamento do cuidado de enfermagem 

necessita contribuir no sentido de fortalecer a atuação do enfermeiro com competências e 

habilidades para desenvolver ações para o cuidar em enfermagem. 

 

 

3.5 Gerenciamento do cuidado de Úlcera por Pressão a partir de Protocolo 
Assistencial 

 
 

A enfermagem ainda enfrenta desafios com relação às dimensões do cuidado, um 

destes desafios são os cuidados com as lesões de pele, destacando-se as UP. O enfermeiro por 

meio dos conhecimentos e habilidades adquiridos na formação e experiência profissional é 

capaz de transformar conhecimento em ação, desta forma reconhecendo a necessidade da 

criação de instrumentos (normas, rotinas, protocolos) para gerenciar o cuidado. 

O gerenciamento do cuidado das UP no Hospital Universitário de Santa Maria segue 

o Protocolo de Prevenção e Tratamento de Úlcera por Pressão elaborado pelo GELP, validado 

e implementado na instituição.  

O enfermeiro como gerente do cuidado necessita exercer seu processo de trabalho de 

forma diferenciada e complexa. Para tanto, deve fortalecer sua pratica profissional a partir da 

elaboração de protocolos, uma vez que estes são ferramentas facilitadoras do gerenciamento 

do cuidado de enfermagem. 

 

 

Os protocolos são considerados: 

                                       “sistema de e para informação em enfermagem, pois contemplam 

tomadas de decisão validadas com vistas à aplicação da prática 

clínica. Uma vez validados e adaptados, a linguagem realística 

colaboram para o desenvolvimento de recomendações previamente 

definidas, imbuídas de fortes evidências e raciocínio clínico e 

reflexivo. Se a proposta dos protocolos contempla intervenções 

validadas e legítimas, estes, se submetidos a um processo de avaliação 

tecnológica e econômica em saúde, podem servir como fortes 

indicadores para a qualidade e a avaliação em serviço.” (PAES, 

2011,p.170) 



 

 

 
4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Nesse capítulo será apresentado o referencial teórico que fundamentará a análise dos 

dados da pesquisa: Teoria da Complexidade 

 

 

4.1 Teoria da Complexidade 

 

 

O paradigma positivista ou cartesiano-newtoniano, que passou a ser chamado assim 

em reverência a seus maiores artífices: René Descartes (1596-1650) e Isaac Newton (!642-

1727), se configura numa visão de mundo sustentada em premissas como ordem das coisas, 

sistematização do real, o absoluto, o determinismo mecanicista, a dualidade sujeito-objeto, o 

rigor metodológico, a razão e a máquina (SANTOS, PELOSI E OLIVEIRA, 2012). 

Segundo Terra et al (2006), o paradigma positivista nos traz uma visão mecanicista e 

reducionista do mundo e da vida, no período moderno, começa a perder a sua influência como 

teoria que fundamenta, prioritariamente, a ocorrência dos fenômenos naturais. Assim, começa 

a ter espaço o pensamento complexo e todas as suas concepções ancoradas em pressupostos 

diferentes dos até então ditados pelo modelo mecanicista (TERRA et al, 2006). 

O Paradigma da complexidade tem suas raízes nos Estados Unidos com os estudos 

de Heinz Von Foerster em 1956. Em 1977 Edgar Morin publicou o livro Método I- a natureza 

da natureza, discorrendo sobre a ordem, a desordem e a organização e da complexidade da 

natureza à natureza da complexidade (ERDMANN, 1996). 

A complexidade nos convoca para uma verdadeira reforma do pensamento, 

semelhante a produzida no passado pelo paradigma copernicano. Porém, essa nova 

abordagem e compreensão do mundo, de um mundo que se "autoproduz", confere também um 

novo sentido à ação: trata-se de fazer nossas apostas, o que vale dizer que com a 

complexidade ganhamos a liberdade (MORIN, 1998). 

Definir complexidade de complexus significa: 

O que foi tecido junto, de fato, há complexidade quando elementos diferentes são 

inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o politico, o sociológico, o 

afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e interretroativo 

 



 

 

entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, 

as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a 

multiplicidade (MORIN, 2003, p. 38). 

 

Neste sentido é importante abordar sobre o pensamento Complexo de Morin (2008) 

os sete princípios básicos, complementares e interdependentes entre si, que facilitam 

compreender a complexidade: 

1. Princípio sistêmico ou organizacional: liga o conhecimento das partes ao 

conhecimento do todo, sendo que o todo é menos do que a soma das partes, cujas qualidades 

são inibidas pela organização de conjunto. 

2. Princípio "hologramático" (inspirado no holograma, no qual cada ponto contém a 

quase totalidade da informação do objeto representado): coloca em evidência o aparente 

paradoxo dos Sistemas complexos, onde não somente a parte está no todo, mas o todo se 

inscreve na parte Cada célula é parte do todo - organismo global - mas o próprio todo está na 

parte: a totalidade do patrimônio genético está presente em cada célula individual; a sociedade 

como todo, aparece em cada indivíduo, através da linguagem, da cultura, das normas. 

3. Princípio do anel retroativo, sendo introduzido por Norbert Wiener, o qual permite 

o conhecimento dos processos de auto-regulação. Rompe com o princípio de causalidade 

linear: a causa age sobre o efeito, e este sobre a causa, como no sistema de aquecimento no 

qual o termostato regula a situação da caldeira. De maneira mais complexa, a "homeostase" 

de um organismo vivo é um conjunto de processos reguladores fundados sobre múltiplas 

retroações. O anel de retroação (ou feedback) possibilita, na sua forma negativa, reduzir o 

desvio e, assim, estabilizar um sistema. 

4. Princípio do anel recursivo: Busca superar a noção de regulação com a de 

autoprodução e auto-organização. Caracteriza-se como um anel gerador, no qual os produtos e 

os efeitos são produtores e causadores do que os produz. Os indivíduos humanos produzem a 

sociedade nas - e através de - suas interações, mas a sociedade, enquanto todo emergente, 

produz a humanidade desses indivíduos aportando-lhes a linguagem e a cultura. 

5. Princípio de auto-eco-organização (autonomia/dependência): os seres vivos são 

auto-organizadores que se autoproduzem incessantemente, e através disso despendem energia 

para salvaguardar a própria autonomia. Como têm necessidade de extrair energia, informação 

e organização no próprio meio ambiente, a autonomia deles é inseparável dessa dependência, 

e torna-se imperativo concebê-Ios como auto-eco-organizadores. O princípio de auto-eco-

organização vale evidentemente de maneira específica para os humanos, que desenvolvem a 



 

 

sua autonomia na dependência da cultura, e para as sociedades que dependem do meio 

geoecológico. 

6. Princípio dialógico: Une dois princípios ou noções devendo excluir um ao outro, 

mas que são indissociáveis numa mesma realidade. Sob as formas mais diversas, a dialógica 

entre a ordem, a desordem e a organização, através de inumeráveis inter-retroações, esta 

constantemente em ação nos mundos físico, biológico e humano. 

7. Princípio da reintrodução daquele que conhece em todo conhecimento: esse 

princípio opera a restauração do sujeito e ilumina a problemática cognitiva central: da 

percepção à teoria científica de todo conhecimento é uma reconstrução/tradução por um 

espírito/cérebro numa certa cultura e num determinado tempo. 

Assim, o pensamento complexo é uma forma de ver o mundo que advém, dentre 

outras coisas, de um reconhecimento de uma hipercomplexidade do real, cada vez mais 

revelada pelos avanços da ciência, exigindo outro modo de articulação do conhecimento, de 

maneira que coloquem em ressonância problemas oriundos de saberes múltiplos, tais como a 

arte, a filosofia, as ciências (MORIN, 2000). 

Segundo Pradebon et al (2011) a complexidade é um tipo de pensamento que não 

separa, mas une e busca as relações necessárias e interdependentes de todos os aspectos da 

vida humana, integrando os diferentes modos de pensar, opondo-se aos mecanismos 

reducionistas, disjuntivos e simplificadores. O complexo requer um pensamento que capte as 

relações, as interrrelações e implicações mútuas, os fenômenos multidimensionais, as 

realidades que são simultaneamente solidárias e conflitivas (MORIN, 2000). 

A complexidade é uma palavra problema e não uma palavra solução, não se pode 

fazer da complexidade algo que substitui a simplicidade, surge para superar os limites, as 

insuficiências e as carências do pensamento simplificador (MORIN, 2005). 

Corroborando, Terra (2006) coloca que as dificuldades e insuficiências presentes no 

pensamento reducionista e simplificado, mostram a urgência de um pensar complexo, que 

implique em uma re-orientação de pressupostos e valores. 

De acordo com Silva e Ciampone (2003), a nossa formação em enfermagem, baseia-

se no conhecimento das Ciências biológicas, incorporadas de maneira simplista e 

fragmentada, mas que evolui para um cuidado holístico e sistêmico, o cuidado integral, ou 

seja assistir a todas as necessidades humanas básicas. Estes mesmos autores afirmam que a 

assistência de enfermagem integral é diferente do cuidar complexo, uma vez que pouco se 

considera a vivência, expectativas e valores do paciente e família. No entanto, estamos 



 

 

caminhando para uma assistência de enfermagem complexa, plena e flexível, uma vez que 

acreditamos na valorização profissional e no saber próprio das pessoas. 

O paradigma da complexidade, dentro da proposta de Edgar Morin, nos diz que: 

Inaugura uma nova forma de conceber o mundo e a sociedade, em que não há 

espaços para determinismos, hierarquismos e reducionismos. Assim, não se pode 

conceber determinismos sociais, como se toda a vida fosse determinada por algum 

fator social que preponderasse sobre os outros; não se pode conceber que uma 

instância da vida do indivíduo seja mais importante ou se sobreponha a outra e, 

principalmente, não se pode reduzir a vida humana ao fator econômico, ao trabalho 

ou ao consumo, como presenciamos em nosso dias (SANTOS, PELOSI E 

OLIVEIRA, 2012, p.68). 

 

 Portanto, para complexidade o individuo não pode ter sua vida condicionada ao 

materialismo ou a vida econômica, ele possui uma vida cultural, política e ideológica na 

sociedade que influencia sua formação critica e o torna sujeito questionador e transformador 

da sociedade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 Desenho do Estudo    

 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa ancorada no referencial 

metodológico da Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), e tem a finalidade de conhecer o 

significado da utilização de um protocolo assistencial para os enfermeiros no gerenciamento 

do cuidado de enfermagem de Úlceras por Pressão em um Hospital Universitário. 

Será utilizado o método qualitativo, porque propicia um campo livre ao rico potencial 

das percepções e subjetividade dos seres humanos, dando ênfase às realidades dos sujeitos, 

tentando abarcar as pessoas cuja experiência está sendo estudada (MINAYO, 2006). 

 

 

5.2 Cenário do Estudo   

 

 

O cenário deste estudo será o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) que tem 

por finalidade desenvolver um sistema de ensino, pesquisa e extensão por meio da assistência 

à comunidade na área da saúde. Este hospital localiza-se o Campus da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM), no centro geográfico do Estado do Rio Grande do Sul, RS, Brasil 

sendo referência de média e alta complexidade para região centro-oeste do Estado. O HUSM 

abrange 46 municípios (mais de 1,5 milhões de habitantes), atende 291 leitos e possui 53 salas 

de ambulatório para consultas médicas especializadas (HUSM, 2013.). As unidades do estudo 

caracterizam-se: Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto que possui 8 leitos e atende 

pacientes de alta complexidade, possui oito enfermeiros lotados no serviço. Clinica Médica II 

(CM II), com 24 leitos, atende pacientes clínicos e possui oito enfermeiros e Unidade 

Cardíaca Intensiva (UCI) que possui 6 leitos, para o atendimento de pacientes cardíacos de 

alta complexidade e oito enfermeiros lotados no serviço. 

 

 

 



 

 

 

5.3 População do Estudo 

 

 

A população do estudo será composta por enfermeiros lotados nas unidades de UTI 

adulto, CM II e UCI. Estas unidades foram escolhidas por apresentarem uma prevalência de 

UP elevada em estudo realizado no HUSM em 2010 pelo GELP, utilizando somente as 

unidades que atendem população adulta, sendo descartadas as unidades pediátricas porque o 

protocolo de UP do Hospital é direcionado a adultos. 

 Os participantes do estudo serão todos os enfermeiros lotados nas unidades 

mencionadas, totalizando 24 enfermeiros ou até que ocorra a saturação dos dados. Sendo que 

a coleta inicialmente acontecerá com um enfermeiro de cada uma das três unidades em um 

determinado turno, retornando a unidade inicial em outro turno e assim sucessivamente. 

Anteriormente a coleta de dados, os enfermeiros gerentes das unidades deverão 

autorizar a pesquisa, bem como a instituição e o Comitê de Ética e Pesquisa da UFSM. 

Posteriormente os sujeitos da pesquisa serão contatados previamente via telefone, a fim de 

agendar o melhor horário e o local adequado para que a pesquisadora possa apresentar os 

objetivos do trabalho e esclarecer dúvidas. Como critérios serão os seguintes: 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: enfermeiros lotados nas unidades de UTI adulto, 

Clinica Médica II e UCI, servidores e contratados, independentemente do tempo de serviço 

nas unidades. 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: enfermeiros residentes e os que estiverem em licença 

de qualquer natureza (maternidade, saúde) no momento da coleta de dados. 

 

 

5.4 Coleta de Dados   

 

A coleta de dados iniciará após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) e acontecerá por meio de entrevista semiestruturada gravada, aplicada pela 

responsável do projeto. Esta entrevista será guiada por um roteiro (Apêndice A) elaborado 

pela pesquisadora e orientadora, a fim de subsidiar na condução da entrevista e caracterizar os 

sujeitos da pesquisa. Após a coleta dos dados, estes serão transcritos e analisados, segundo a 

Teoria Fundamentada nos Dados.  



 

 

Será utilizado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os quais serão 

entregues ao sujeito da pesquisa para leitura antes da entrevista iniciar. O TCLE será assinado 

em duas vias, sendo que uma ficará de posse do sujeito da pesquisa e a outra de posse da 

pesquisadora. Será, também, solicitado ao participante o consentimento referente ao uso do 

gravador para gravar as falas durante as entrevistas, e explicado que após transcrição as 

gravações serão apagadas. Caso o sujeito da pesquisa solicitar que a entrevista não seja 

gravada, a mesma será redigida pelo pesquisador. 

As entrevistas serão realizadas nos meses de maio e junho de 2014, a partir de 

agendamento com os participantes da pesquisa, sendo que o local para realização da entrevista 

e horário será escolhido pelo participante, tempo para entrevista não será delimitado ficando o 

sujeito da pesquisa a vontade para realizar sua fala. 

 

 

5.5 Análise dos Dados 

 

 

A análise das informações coletadas será por meio do referencial metodológico da 

Teoria Fundamentada nos Dados. 

 

 

5.5.1 A Teoria Fundamentada nos Dados 

 

A Teoria Fundamentada nos Dados ou “Grounded Theory” foi desenvolvida por 

Barney Glaser e Anselm Strauss na década de 60 a partir de estudos acerca do processo da 

morte em hospitais nos Estados Unidos (CHARMAZ, 2009). 

O objetivo desses sociólogos era desenvolver um processo de análise sistemático que 

pudesse gerar teoria, buscando deslocar as investigações qualitativas em direção à arranjos 

teóricos explanatórios, a fim de produzir compreensões abstratas e conceituais dos fenômenos 

estudados (CHARMAZ, 2009). 

A Grounded Theory, ou Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), como foi traduzida 

para o português, visa compreender a realidade a partir da percepção ou significado que certo 

contexto ou objeto tem para a pessoa, gerando conhecimentos, aumentando a compreensão e 

proporcionando um guia significativo para a ação (DANTAS et al, 2009). Consiste em uma 



 

 

metodologia de investigação qualitativa que extrai das experiências vivenciadas pelos atores 

sociais aspectos significativos, possibilitando interligar constructos teóricos, potencializando a 

expansão do conhecimento em enfermagem e de outras áreas como psicologia, sociologia e 

outras (DANTAS et al, 2009). 

Teoria Fundamentada é uma metodologia geral usada no desenvolvimento de uma 

teoria fundada em dados sistematicamente coletados e analisados. A teoria evolui durante a 

pesquisa real, e o faz devido a contínua interação entre análise e coleta de dados. Seguindo-se 

aos princípios da metodologia qualitativa, a Teoria Fundamentada nos Dados é uma 

metodologia de campo que objetiva gerar construtos teóricos que explicam ação no contexto 

social sob estudo. O investigador procura processos que estão acontecendo na cena social, 

partindo de uma série de hipóteses, que, unidas uma às outras, podem explicar o fenômeno, 

combinando abordagens indutivas e dedutivas (CASSIANI, CALIRI, PELÁ, 1996). 

O estudo que marca a criação do método, desenvolvido por Glasser e Strauss – The 

Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative Research (1967), surgiu com o 

objetivo de contestar o paradigma positivista da ciência que parte do estudo de hipóteses 

hipotético-dedutivas, com base num profundo conhecimento teórico sobre a temática em 

estudo. Porém, num determinado momento estes dois autores separaram-se por divergências 

ideológicas, consequência da sua formação sociológica de base. Enquanto Glaser tinha 

desenvolvido os seus estudos na escola que seguia a corrente positivista, com Paul Lazarsfeld 

(Universidade de Columbia), Strauss defendia uma corrente mais “relacional”; nesta corrente, 

mais importante do que uma estrutura de análise correta, seria o processo de recolha de dados 

e a subjetividade de cada participante, estando esta postura relacionada com o legado do 

Interacionismo Simbólico (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

Charmaz (2008) que foi aluna de Strauss defende a sua visão construtivista do método 

a partir dos seguintes fundamentos: 

• A relatividade epistemológica das perspectivas do investigador, isto é, as suas ideias, 

crenças e valores, bem como as práticas e o contexto da investigação, fazem parte da 

pesquisa;  

• A reflexividade do investigador é um princípio fundamental da pesquisa.  

• As representações das construções sociais fazem parte do processo de compreensão 

do mundo e do processo de investigação.  

A autora ainda considera a Grounded Theory um método profundamente interativo, 

acentua esta interação durante todo o processo de recolha de dados, bem como na análise dos 



 

 

mesmos. Utiliza o raciocínio abdutivo, isto é, quando um investigador encontra algo de novo, 

retorna ao local para poder certificar-se da sua descoberta, enquanto se envolve na 

investigação. 

O uso da literatura é limitado antes e durante a análise, para evitar sua influência 

excessiva na percepção do pesquisador, pois a literatura pode dificultar a descoberta de novas 

dimensões do fenômeno (DANTAS et al, 2009). Além disso, defende-se que a teoria surja a 

partir dos dados, sendo considerado impossível que o pesquisador saiba antes do início da 

investigação, quais serão os problemas, bem como os conceitos emergentes (STRAUSS; 

CORBIN, 2008). 

A TFD trabalha com o conceito de amostragem teórica que se refere à possibilidade de 

o pesquisador buscar seus dados em locais ou através do depoimento de pessoas que indicam 

deter conhecimento acerca da realidade a ser estudada, podem-se realizar pesquisas em mais 

de um campo de coleta de dados. Pode haver reestruturação dos instrumentos, com mudança 

no foco das pergunta, ou na forma como é questionada, de modo a se aproximar do 

entendimento dos sujeitos e, assim, esgotar o máximo de informações (DANTAS et al, 2009). 

A amostragem deve acontecer até que todas as suas categorias estejam saturadas. De acordo 

com Charmaz (2009, p.157-158, grifo do autor) isso deve acontecer quando “a coleta de 

dados novos não mais desperta novos “insights” teóricos, nem revela propriedades novas 

dessas categorias centrais [...] não sendo a mesma coisa que testemunhar a repetição dos 

mesmos eventos ou histórias”. 

A TFD propõe-se a utilização de estratégias de registro e análise, que começam com a 

análise inicial e evoluem durante todo o processo de pesquisa: os memorandos e os 

diagramas. Os memorandos são registros do processo de pesquisa, das considerações e dos 

sentimentos do pesquisador, considerando que no final da pesquisa é quase que impossível a 

reconstrução de diversos detalhes. Podem variar quanto ao tipo e ao formato, como notas de 

codificação, notas teóricas, notas operacionais, notas de observação, entre outras (STRAUSS; 

CORBIN, 2008). 

Os diagramas são mecanismos visuais que mostram as relações entre os conceitos, é 

uma alternativa para a concretização das ideias do pesquisador, possibilitando a percepção do 

poder relativo, do alcance e da direção das categorias, bem como as conexões existentes entre 

elas (CHARMAZ, 2009). 

A TFD propõe que a coleta e a análise dos dados ocorram simultaneamente com as 

codificações, de modo que a análise inicie tão logo o pesquisador tenha começado a sua coleta 



 

 

de dados de forma a conduzir o processo (CUNHA el al, 2012). Consiste em um processo de 

fluxo livre e criativo, numa constante comparação de dados com dados e dados com códigos 

(CASSIANI; CALIRI; PELÁ, 1996; STRAUSS; CORBIN, 2008; CHARMAZ, 2009). 

Na TFD, o processo de análise consiste em dividir, conceituar e relacionar os dados 

por meio de 3 etapas interdependentes: codificação aberta; codificação axial; codificação 

seletiva.  

A seguir, descrevem-se as etapas sugeridas por Strauss e Corbin (2008): 

Codificação Aberta: primeira etapa de analise dos dados, inicia com a microanálise 

que consiste na análise detalhada palavra por palavra, linha por linha, acontecimento por 

acontecimento do material a ser analisado, identificando as unidades mínimas de significado e 

envolve uma forma diferente de pensar acerca dos dados, já que o pesquisador precisa 

aprender a ouvi-los, buscando identificar materiais potencialmente interessantes ou relevantes 

e assim estabelecer códigos (STRAUSS, CORBIN, 2008, TAROZZI, 2011). De modo 

didático, essa etapa consiste em ‘abrir’ o texto (dados brutos), possibilitando interação mais 

próxima entre dados-pesquisador (DANTAS et al, 2009). 

Codificação axial: segunda etapa da codificação, as coletas de dados são mais 

focalizadas, as perguntas nas entrevistas são mais estruturadas, o olhar do observador mais 

sensível e centrado nos temas relevantes, A codificação se põe em um nível analítico mais 

elevado (TAROZZI, 2011).  O objetivo é reorganizar os códigos, em nível maior de 

abstração. Assim, novas combinações são novamente estabelecidas de modo a formar as 

subcategorias que, por sua vez, serão organizadas compondo categorias, de tal forma que se 

inicia o delineamento de conexões, primando por explicações precisas dos fatos da cena social 

(DANTAS et al, 2009).  

Codificação seletiva - consiste na terceira etapa, tendo por objetivo refinar e integrar 

categorias, desvelando uma categoria que se considere como central, permeando todas as 

demais, a qual consistirá na teoria do estudo. Nessa, todo o potencial de abstração é 

empregado no âmbito teórico dos dados investigados/codificados, fazendo emergir a teoria da 

pesquisa (DANTAS et al, 2009). Nível em que a teoria ganha forma, distancia-se do plano 

descritivo e procede por abstrações conceituais crescentes. Fase complexa, intuições, fugas 

para frente e retorno aos dados (TAROZZI, 2011). 

Nesta ultima etapa da codificação ocorrem as seguintes passagens: pontuar categorias, 

interligar categorias, identificar a categoria central e integrar e delimitar a teoria, Os dados 



 

 

categorizados podem ser apresentados por meio de diagramas e quadros, facilitando a reflexão 

sobre os mesmos. 

Finalizada a analise, serão produzidos artigos científicos e trabalhos com os resultados 

da pesquisa e também retorno dos dados à instituição e participantes da pesquisa. 

 

 

5.6 Aspectos éticos  

 

 

Inicialmente a coleta de dados, será solicitado a autorização para o desenvolvimento 

do trabalho, aos gerentes das unidades onde será realizada a pesquisa. 

O projeto de pesquisa será registrado junto ao Gabinete de Projetos (GAP) do Centro 

de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Após será 

encaminhado à Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE) do Hospital Universitário de 

Santa Maria (HUSM), para o registro, avaliação e liberação para execução da pesquisa. 

Posteriormente, o projeto será registrado na Plataforma Brasil para posterior encaminhamento 

ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) a fim de obter parecer favorável ao estudo. 

Atendendo às Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo seres 

Humanos, resolução CNS Nº 466/12 (BRASIL, 2012), será solicitado aos participantes da 

pesquisa, que assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE (Apêndice B) , o 

qual refere a participação voluntária e anônima na pesquisa. Todos os preceitos éticos da 

pesquisa em seres humanos serão atendidos, sendo a identidade dos sujeitos preservada e os 

dados utilizados exclusivamente para este estudo e produção de trabalhos e artigos, mas 

mantendo o anonimato dos envolvidos. 

O TCLE será assinado em duas vias, sendo que uma ficará de posse do sujeito da 

pesquisa e a outra de posse da pesquisadora. Será, também, solicitado ao participante o 

consentimento referente ao uso do gravador para gravar as falas durante as entrevistas.  O 

material da coleta de dados será armazenado pela pesquisadora principal, na sala 1305, 

localizada no 3ºandar do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa 

Maria por um período de cinco anos e após será destruídos.  

O Termo de Confidencialidade será assinado pelos pesquisadores responsáveis pelo 

projeto, que se comprometerão a preservar a privacidade dos participantes, bem como a 

guarda em local apropriado e a destruição dos dados. 



 

 

Os sujeitos da pesquisa participarão da pesquisa de maneira voluntária, os 

pesquisadores responderão as dúvidas antes dos sujeitos se decidirem a participar. Lembrando 

que os mesmos tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 

nenhuma penalidade. 

O estudo não oferecerá riscos potenciais ou reais à saúde dos pesquisados. No entanto, 

poderá experimentar certo desconforto ou risco emocional ao responder as questões, será 

neste caso interrompida a entrevista, a qualquer momento, sentindo a necessidade de ser 

avaliado por profissional especializado, será encaminhado ao serviço de psicologia do HUSM. 

Os sujeitos da pesquisa não serão identificados, para cada entrevistado será utilizado a letra E 

de enfermeiro seguido de números sequenciais que iniciará em um (E1, E2...). 

Quanto aos benefícios, não haverá nenhum diretamente ao pesquisado, e sim os benefícios são 

relacionados à produção do conhecimento na área e na enfermagem.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 CRONOGRAMA 

 

                            
                           Período 
 
Atividade 

03-04 

2013 

05-06 

2013 

07-08 

2013 

09-10 

2013 

11-12 

2013 

01-02 

2014 

03-04 

2014 

05-06 

2014 

07-08 

2014 

09-10 

2014 

11-12 

2014 

Definição do Tema da 
Pesquisa 

X           

Pesquisa Bibliográfica  
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Construção do Projeto  X X X X    
 

   

Apresentação no Seminário de 
Pesquisa  

    X     
 

  

Qualificação do Projeto  
 

    X      
 

 

Registro do Projeto na 
Direção de Ensino, Pesquisa e 
Extensão do Hospital 

     X      

Cadastramento da Plataforma 
Brasil 

      X     

Coleta de Dados e Transcrição        X    

Análise dos dados        X    

Construção da Dissertação  
 

       X X X  

Elaboração dos Artigos 
Científicos 

        X X X 

Defesa da Dissertação  
 

          X 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
7 ORÇAMENTO 
 
 

As despesas do referido projeto serão de responsabilidade exclusiva dos pesquisadores, 

ficando livres de despesas e compensações aos sujeitos envolvidos na pesquisa. A seguir os 

materiais que serão utilizado no decorrer da pesquisa: 

 

Item Quantidade 
Valor Unitário 

R$ 
Total 
R$ 

 

 

Material de papelaria 

6 pacotes – 500 folhas 13,50 81,00 

20 lápis 0,80 16,00 

15 canetas 2,50 37,50 

10 borrachas 0,50 5,00 

3 Apontadores de lápis 1,50 4,50 

1 HD externo 460,00 460,00 

1 Pen drive de 32 GB 90,00 90,00 

1 toner 275,00 275,00 

10 pastas 2,00 20,00 

Cópias 1500 150,00 

10 Encadernações 3,5 35,00 

5 Brochuras 50,00 250,00 

Participação em eventos      - 3.000,00 

Revisão de 

Português e Inglês 
500,00 1.000,00 

Livros Didáticos -- 500,00 

TOTAL   5924,00 
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Apêndice A - Entrevista Semi-Estruturada 
 
 
 
Data ____/ _____ / 2014 
Enfermeiro:___________________________ 
 
 

1ª PARTE 
1. Caracterização do enfermeiro 
 

1.1. Data de nascimento:___________ 
1.2. Sexo   (  ) feminino  (  ) masculino 
1.3. Tempo de formação 

______________________________________________________ 
1.4. Cargo ou função 

_________________________________________________________ 
1.5. Vinculo 

Institucional:_____________________________________________________ 
1.6. Unidade de 

atuação_______________________________________________________ 
1.7. Tempo na 

unidade:_______________________________________________________ 
1.7 
Especialização:_______________________________________________________ 

      1.8 Pós graduação em nível de:__________________________________________ 
      1.9 
Area:__________________________________________________________________ 
 

2ª PARTE 
 
 
 

1. Você conhece o protocolo de UP do HUSM? 
2. Você utiliza o protocolo de UP do HUSM? Se sim, por que? Se não por 

que? 
3. Qual o significado da incorporação de protocolo de úlcera por pressão na 

gerência do cuidado? 
4. Como você vivência a gerencia do cuidado de enfermagem relativo ao 

protocolo de úlceras por pressão? Porquê? 
5. Você identifica dificuldades na aplicação do protocolo de UP? Se sim, 

quais? 
6. Você identifica facilidades na aplicação do protocolo de UP? Se sim, 

quais? 
 
 
 
 



 

 

Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclare cido  

 
Título do estudo: SIGNIFICADO DA UTILIZAÇÃO DE PROTOCOLO DE ÚLCERA 

POR PRESSÃO NO GERENCIAMENTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM 

 

Pesquisador responsável: Suzinara Beatriz Soares de Lima 

Pesquisador Mestrando: Rhea Silvia de Avila Soares 

Telefone para contato: 55-3220-8473 

 Local da coleta de dados: Hospital Universitário de Santa Maria 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas nesta entrevista de forma 

totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder a 

entrevista, é muito importante que você compreenda as informações e instruções 

contidas neste documento. Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas 

antes de você se decidir a participar. Você tem o direito de desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade. 

Objetivo do estudo: Conhecer o significado da utilização de um protocolo 

assistencial para os enfermeiros no gerenciamento do cuidado de enfermagem de 

Úlceras por Pressão em um Hospital Universitário. 

 Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas em responder 

a entrevista, respondendo às perguntas formuladas, sem nenhum ônus financeiro. 

Riscos: O estudo não oferecerá riscos potenciais ou reais à saúde dos pesquisados. No 

entanto, poderá experimentar certo desconforto ou risco emocional ao responder as 

questões, interrompendo a entrevista a qualquer momento, sentindo a necessidade de ser 

avaliado por profissional especializado, será encaminhado ao serviço de referênia do 

setor.  

Benefícios: Você não terá nenhum benefício direto. A partir dos dados encontrados, 

acredita-se que, no campo assistencial, esta pesquisa poderá sugerir ações interventivas 

com vistas à qualidade da assistência.  

Sigilo: As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados, a identificação das 



 

 

entrevistas será através da letra E de enfermeiro seguida de números sequencias, 

iniciando no número um. 

Destino dos dados coletados: Após o término da pesquisa, os dados serão armazenados 

com extrema privacidade e confidencialidade dos sujeitos envolvidos na sala 1305, do 

departamento de Enfermagem, no Centro de Ciências da Saúde, da Universidade 

Federal de Santa Maria, sob responsabilidade da pesquisadora responsável, Drª Suzinara 

Beatriz Soares de Lima, por cinco anos. Após este período, serão destruídos. 

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu 

_________________________________________________, estou de acordo em 

participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a 

posse de uma delas. 

 

Santa Maria ____, de _____________ de 2014. 

 

______________________________________ 

Participante                   

                                                                                

______________________________________ 

Pesquisador responsável 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato: Comitê de Ética em Pesquisa – CEP-UFSM Av. Roraima, 1000 – Prédio da 

Reitoria – 7º andar Campus Universitário – 97105-900 – Santa Maria-RS – tel.: (55) 

32209362 e-mail: comiteeticapesquisa@mail.ufsm.br ou com a pesquisadora 

responsável pela pesquisa Enfª Drª Suzinara Beatriz Soares de Lima pelo telefone 3220. 

8263 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice C- Termo de Confidencialidade 
 
 
Título do projeto: SIGNIFICADO DA UTILIZAÇÃO DE PROTOCOLO DE 

ÚLCERA POR PRESSÃO NO GERENCIAMENTO DO CUIDADO DE 

ENFERMAGEM 

Pesquisador responsável: Suzinara Beatriz Soares de Lima 

Instituição/Departamento: Enfermagem 

Telefone para contato: 3220-8473 

Local da coleta de dados: Hospital Universitário de Santa Maria 

 

O pesquisador responsável do presente projeto se compromete a preservar a 

privacidade dos participantes cujos dados serão coletados através de gravação a partir de 

entrevista individual, que será em local de escolha do participante. Concordam, 

igualmente, que estas informações serão utilizadas única e exclusivamente para 

execução do presente projeto. As informações somente poderão ser divulgadas de forma 

anônima e serão mantidas no (a) sala número 1305 do Deptº de Enfermagem da UFSM, 

localizado no Centro de Ciências da Saúde, por um período de 5 anos, sob a 

responsabilidade do Prof.(a) Pesquisador (a) Suzinara Beatriz Soares de Lima.  Após 

este período, os dados serão destruídos. Este projeto de pesquisa foi revisado e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM em ...../....../......., com o número do CAAE 

......................... 

 

 

Santa Maria,..........de ............................de 20...... 

 

 

.........................................................................             

Suzinara Beatriz Soares de Lima                                                

Pesquisadora responsável 

 

 
 
 



 

 

Anexo A – Escala de Braden 
 

     

                                               

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ÚLCERA POR PRESSÃO  (UP) 

ESCALA DE BRADEN 
 

 
NOME: SAME: DATA DE 
INTERNAÇÃO:          /        / 

SUB-ESCALAS 

1ª AVALIAÇÃO REAVALIAÇÕES 

Unidade:_________ 
Data: __/__/__ 

Unidade:_________ 
Data: __/__/__ 

Unidade:_______ 
Data: __/__/__ 

Unidade:________
_ 
Data: __/__/__ 

Unidade:________
_ 
Data: __/__/__ 

Unidade:_
________ 
Data: 
__/__/__ 

Percepção 
Sensorial 

1 Totalmente 
Limitada 
2 Muito 
Limitada 

3 Levemente 
Limitada 

4 Nenhuma 
Limitação 

      

Umidade 

1 
Completamente 

Molhada 
2 Muito 
Molhada 

3 
Ocasionalmente 

Molhada 
4 Raramente 

Molhada 

      

Atividade 

1 Acamado 
2 Confinado à 

cadeira 
3 Caminha 

Ocasionalmente 
4 Anda 

Freqüentemente 

      

Mobilidade 

1 Totalmente 
Imóvel 

2 Bastante 
Limitada 

3 Levemente 
Limitada 

4 Não apresenta 
limitações 

      

Nutrição 

1 Muito Pobre 
2 

Provavelmente 
Inadequada 
3 Adequada 
4 Excelente 

      

Fricção e 
Cisalhamento 

1 Problema 
2 Problema em 

Potencial 
3 Nenhum 
Problema 

      

ESCORE TOTAL       

NOME DO AVALIADOR:       

ÚLCERA POR PRESSÃO: SIM (  )     NÃO (  ) DESENVOLVEU UP DURANTE A 
INTERNAÇÃO:   SIM (  )    NÃO (  )  

LOCAL: __________________  GRAU: 
__________ 

RISCO BAIXO - 16  PONTOS OU MAIS;     
RISCO MODERADO – 13 A 15                                 
RISCO ALTO-  ABAIXO DE 12 

ORIGEM DA UP:  
 (  )COMUNITÁRIA  (  )HUSM 

GRAU:________ 
LOCAL:________ 

PARANHOS. Wana Y. Avaliação de Risco para Úlceras de Pressão por meio da Escala de Braden, na Língua Portuguesa. São Paulo, 1999. Dissertação 
(mestrado) – Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo     



 

 

Anexo B – Monitoramento Nutricional 
 

Tabela de acompanhamento/conduta nutricional para UP conforme estadiamento da ferida. 
Estagio de 
Evolução da  
Ferida 

Estágio  de 
Intervenção 
Nutricional 
 

Conduta dietética para nível / estágio kcal/dia Observações/ Comentários 

I 0 Avaliação antropométrica (abaixo), alterações 
no aporte energético- protéico. 
Investigar alterações de peso recentes, idade e 
mobilidade. 

25–30Kcal/ 
kg/peso/dia 

Oferta adequada em kcal (quação de Harys 
Benedict) e micronutrientes ( cfe. RDI). Observar 
capacidade absortiva – LAC. Tolerância 
alimentar (qquer. via) 
 

II I Avaliação do aporte dietético diário. Observar 
kcal não protéicas adequadas, evitar débito de 
kcal protéicas.  
Implementos: Vit C e K e selênio; Monitorar 
níveis séricos de albumina, e aporte potéico 
adequado (ênfase a arginina,cisteína e 
metionina).  
Atentar : Evolução da lesão ulcerada. Hidratação 
e edema. Absorção e eliminação. 
 
 
 

30kcal/ kg/ 
peso/ dia 

Fase inflamatória – vasocontrição, eritema, 
edema e calor e dor. Ocorre homeostase e 
resposta iune local   
Vit C.  ↑síntese do colágeno, ↑função dos 
neutrófilos, ↑ migração dos macrófagos 
Fagocitose), ↑ síntese de  Igs*.Pt↑/ sintese doe 
colágeno; vitK  p/ cicatrização; os CHO - energia 
para as atividades dos leucócitos e fibroblastos. 
*imunoglobulinas 
(ASPEN, UTLEY). 

III II Avaliar aporte energético-protéico diário. 
Garantir aporte não protéico adequado. ↑oferta 
protéica p/ ≥ 20% do GET. Implemento a 
micronutrientes:  Zn,Cu, Mn, Mg e Selênio, vit. 
A, E e complexo B, além dos mencionados na 
fase infamatória. 
Atentar: Evolução da lesão ulcerada. Hidratação 
e edema/ doença de base. Capacidade absortiva. 
Monitorar LAC p/ elementos essenciais. 

30kcal/kg/ 
peso/ dia 

Fase proliferativa: anabolismo, intenso 
desenvolvimento das células epiteliais e 
fibroblastos, responsáveis pela produção do 
colágeno.Formação de tecido de granulação e 
inici da reepitelização. Requer proteínas, 
aminoácidos, vitamina C E e A, ferro, zinco, 
cobre e manganês.Vit do vomplexo B 
VitC : ↓degradação de colágeno intracelular; 
Vit.A: ↑fibroplasia. 
Vit.E: antioxidte de membranas; 
Ferro:  carreador do O2 celular; 
Mg.:importante na síntese protéica. 
Zn.: ↑taxa de epitelização e influencia vários 
processos metabólicos importantes; Selênio: 
protege as células de danos oxidativos. 
Vit.K  – participa do processo de cicatrização. 
Comp.B – Co- Enzimas no processo de produção 
de energia 

 
IV III Avaliar aporte energético-protéico diário. 

Garantir aporte não protéico adequado, para 
poupar proteína degradada. Garantir aporte 
protéico. Incremento à proteínas : em específico 
- Metionina/ histidina. Vit.C, Zn e Mg 
Atentar : Aporte calórico protéico adequado 
cfe. LAC. Capacidade absortiva (qquer via de 
alimentação). Presença de edema, secreções 
intestinais ou RGE presentes, em freqüência e / 
aspecto 

35kcal/ kg/ 
peso/ dia 

Fase de maturação ou remodelação: Fase que 
pode se estender por meses/ anos. Ocorre 
maturação e estabilização da síntese e degradação 
de colágeno, conferindo força tênsil á cicatriz da 
ferida ulcerada. Nutrientes requeridos: 
aminoácidos (principalmente histidina), vit.C, Zn 
e Mg (Aspen). 
Vit. C .Importante/ ↓degradação de colágeno 
intracelular; 
Zn.: ↑taxa de epitelização e influencia vários 
processos metabólicos importantes; 
Mg.:importante na síntese protéica. 
Metionina e Histidina: Cruciais no processo 
cicatricial. A Metionina reduziu a fase 
inflamatória e acelerou o processo cicatricial, em 
estudos realizados em animais. Tbem em 
animais, a deficiência de histidina, retardou a 
retração da ferida, que foi restaurada com 
suplementação desta. 

 

  
 
 
 
 



 

 

 
Anexo C -  Quadro do TIME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TIME: A preparação do leito da ferida não é um conceito estático, mas um conceito dinâmico e 
rapidamente evolutivo. O TIME engloba quatro componentes que sustentam a preparação do leito 
da ferida: gestão do tecido, controle da inflamação e infecção, gestão do exsudato e margens que 
não avançam. 

 
EVOLUÇÃO DO ESQUEMA TIME 

 
T= Tecido , não viável ou deficiente                            Gestão do tecido não viável 
I= Infecção ou inflamação                                             Controle da inflamação e infecção 
M= Exsudato em desequilíbrio                                     Controle do exsudato 
E= Bordos da ferida, não avançam ou parados          Estimulação do epitélio (margens) 
 
 



 

 

 
Anexo D – Ficha de Avaliação das Lesões 

 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 


