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INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

Uma lesão por pressão é definida como a
perda da continuidade da pele ou tecido
subjacente, resultante da pressão e/ou
forças de cisalhamento que ocorre sobre
as proeminências ósseas ou associadas à
utilização de dispositivos médicos. O bloco
operatório é reconhecido como um
ambiente particularmente perigoso ao
desenvolvimento desta lesões, pelo facto
dos doentes permanecerem imobilizados
durante o procedimento, numa superfície
relativamente dura, impossibilitados de
sentir dor ou desconforto.

Revisão Integrativa da Literatura a partir da questão: “Quais
os fatores de risco associados ao desenvolvimento de lesões
por pressão no doente cirúrgico?”.
Objetivos: Analisar a incidência de lesões por pressão no
período intraoperatório e identificar os fatores de risco
associados ao desenvolvimento destas lesões no doente
cirúrgico.
Pesquisa bibliográfica na plataforma EBSCO utilizando as
bases de dados: Academic Search Complete, CINAHL
Complete e MEDLINE Complete, num horizonte temporal de 5
anos.
Palavras
chave:
lesão
por
pressão,
enfermagem
perioperatória, incidência, fatores de risco.

(EPUAP, NPUAP, & PPPIA, 2019)

RESULTADOS / DISCUSSÃO
As Lesões por Pressão representam um grave
problema de saúde pública com impacto
negativo na qualidade de vida da pessoa
submetida a cirurgia.

Indicador da qualidade dos
cuidados perioperatórios

O conhecimento da etiologia e fatores de risco
associados ao desenvolvimento de lesões por
pressão revela-se imperativo para o aprimoramento
de estratégias de
prevenção
e
tratamento.
Contributo do Enfermeiro

Contributo do Enfermeiro

FATORES DE RISCO

TAXA DE INCIDÊNCIA
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CONCLUSÃO
O enfermeiro possui um papel ativo na adoção de medidas
preventivas no desenvolvimento de lesões por pressão.
Necessidade de investir na formação destes profissionais para
uma maior consciencialização relativamente à etiologia e fatores
de risco associados ao desenvolvimento deste tipo de lesão.

Gráfico 1 - Taxa de incidência de lesões por pressão intraoperatórias
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Introdução

Objetivos

A dermatite associada à incontinência (DAI) é um subtipo de lesão associada à humidade5. É uma
dermatite de contato irritante que surge em adultos com incontinência fecal e/ou urinária, levando a
alterações na integridade cutânea. Causa um desconforto físico e mental considerável e pode ser
difícil, demorado e dispendioso de tratar3.
Os estudos estimaram a prevalência da DAI em 5,6% a 50% e a incidência relatada varia de 3,4% a
25%3, estimando-se que na Europa entre 2 a 4% do orçamento da saúde se destine para tratamento
da DAI8.
As medidas preventivas de enfermagem são necessárias para manter a integridade da pele em
indivíduos com alto risco de desenvolver DAI, com o objetivo de melhorar qualidade de vida e
diminuir o consumo elevado de recursos humanos para a prestação de cuidados de enfermagem8.

Material e Métodos
Orientamos a revisão integrativa a partir da seguinte
pergunta de investigação:

Palavras-Chave: Incontinence associated
dermatitis; Prevention; Nurse

Base de dados:
EBSCO Host®* (n=103)

Qual o papel do enfermeiro na prevenção da
Dermatite Associada a Incontinência?
A pesquisa ocorreu no mês de junho de 2022.

O objetivo deste trabalho é dar a conhecer as
orientações mais recentes de prevenção da DAI na
literatura científica, de forma a uniformizar a
adoção de procedimentos pelas equipas de
enfermagem e assim contribuir para a melhoria
da prestação de cuidados.

Google Académico
(n=41)

RCAAP
(n=3)

Artigos
incluídos na
síntese
Total (n=13)

Critérios de inclusão
2015 a 2022

19 + all adults

Português e Inglês

Disponíveis eletronicamente na íntegra de forma livre

Principais Resultados
Gestão da
incontinência

Regime
estruturado
de cuidados
à pele

Formação e
Educação

• Identificar e tratar causas reversíveis de incontinência[4][5][7][8][11][12].
• Tamanho da fralda adequado e com alta capacidade de absorção[5][8][12].
• A gestão de fezes liquidas pode ser conseguida através de um sistema de gestão fecal[4][6][8].
• Inspeção da pele em intervalos regulares.
• Limpar a pele após cada episodio de incontinência[8][9][11] com produtos de limpeza com pH semelhante
ao da pele[1][4][7][9]com técnica suave evitando fricção[2][4][5][6][10][11]Usar um produto de limpeza sem
enxaguamento ou um toalhete pré-humedecido[3][5][6][8]. Precaução em pele secas[6][9].
• Proteger a pele aplicando um produto de barreira cutânea para evitar o contacto com urina e/ou
fezes.[3][11][12] Este não deve ser doloroso na sua aplicação e remoção[5]. Pomadas e pastas oclusivas
devem ser evitadas[5][8]. Os filmes barreira parecem ser mais efectivos do que as formulações de óxido de
zinco[3][8][9][11][12].
• Restaurar a pele restabelecendo a barreira da pele privilegiando um produto que combine ação protetora
com restauradora[3][4][8][9].
• Investigação na pratica clínica[9].
• Formação continua dos enfermeiros relacionada com diagnostico diferencial entre DAI e outras lesões como
úlcera por pressão[1][2][4][5][8][9].
• Educação para a saúde de pessoa e suas famílias de forma a permitir a sua capacitação e
empowerment[1][2][4][5][8][9]..

Conclusões
A intervenção do enfermeiro
na prevenção da DAI é
preponderante, na qual se
destaca a adequada inspeção
e
cuidado
da
pele
constituindo o gold standard
nesta abordagem.
A investigação indica ainda
que são necessários mais
estudos
na
temática,
sobretudo para avaliar a
eficácia
dos
diferentes
produtos e procedimentos
disponíveis.
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Terapia Compressiva: Sucesso no tratamento de úlcera de
perna bilateral de etiologia venosa – um estudo de caso
Autores: Ana Lúcia Pedro, Carla Filipa Correia – Enfermeiras Consulta Externa, Consulta de Feridas Complexas, HFF)

INTRODUÇÃO

OBJECTIVO

As úlceras de perna (UP) representam um forte impacto económico nos
sistemas de saúde e com consequentes implicações na qualidade de vida
do doente. O tratamento passa por uma intervenção abrangente, que para
além da terapia compressiva, deverá atender aos princípios de preparação
do leito da ferida - Conceito TIME. Aliado a isto, a avaliação multifactorial
do estado de saúde do utente portador de úlcera de perna é fundamental
para adesão e o sucesso do tratamento.

Apresentar a evolução do
tratamento a um utente
portador de UP bilateral de
etiologia venosa com múltiplas
patologias associadas.

METODOLOGIA Apresentação de um estudo de caso de um utente da consulta de Feridas Complexas do HFF
Sexo masculino, 42 anos, natural de Angola, melanodérmico, desempregado. Portador de UP bilateral de
etiologia venosa com 18 anos de evolução, submetido a vários tratamentos em diferentes instituições de
saúde. Recorreu a unidades hospitalares em Boston (USA) e Cuba.
AP: Drepanocitose; Consumos de tóxicos em programa de metadona; Hábitos tabágicos; HTA; HCV+;
Doença Renal Crónica estádio V com FAV; Polimedicado.
Dia 0: 08/11/2021
T

•Tecidos predominantes:
granulado e desvitalizado

I

•Processo inflamatório
prolongado

MID

9 MESES

MIE - Face Externa

MIE - Face Interna

M

Semana 28: 25/05/2022
MID

MID cicatrizado, saiu
com meia elástica
terapêutica classe III
MIE - Face Interna

MIE - Face Externa

Último tratamento: 04/08/2022
MID cicatrizado com
meia elástica
terapêutica classe III
MIE - Face Externa

MIE - Face Interna

E

•
•

•

•Exudado abundante
•Pele peri-lesional macerada

IPTB: MID - 1,1
MIE – 1,0
Tratamento estabelecido:
- Lavagem dos MI com água e sabão neutro, com
aplicação de PHMB 15 min
- Desbridamento cortante de tecido não viável
sempre que necessário
- Penso primário: espuma de mel (fase inicial) e
fibra gelificante (posteriormente)
- TC multicomponente (compressão forte)
Plano para alta:
- Utilização meia elástica terapêutica classe III
- Cuidados diários à pele
- Consulta de reavaliação presencial após 1 mês
- Follow-up aos 6 meses e 1 ano após cicatrização.

CONCLUSÃO

A terapia compressiva é a medida mais eficaz no tratamento da pessoa portadora de UP de
etiologia venosa. Através de uma avaliação correta da UP, na seleção adequada do tratamento e na aplicação de TC
eficaz aumentamos as probabilidades de cicatrização, com redução do tempo de tratamento e consequente
redução dos custos de saúde, com melhoria da qualidade de vida da pessoa e família (Menoita, 2018).
BIBLIOGRAFIA: Martinho, P.j. & Gaspar, P.J. (2012). Conhecimentos e práticas de Terapia Compressiva de enfermeiros de cuidados de saúde primários. Revista de Enfermagem Referência, serIII(6), 69-79.
https://doi.org/10.12707/RIII1150; Menoita, E. 2018. Gestão de feridas complexas. Loures: Lusodidata; Parreira, A. & Marques, R. (2017). Feridas manual de boas práticas. Lisboa, Portugal: Lidel.

Promover o conforto da Pessoa submetida a radioterapia pélvica com ferida maligna:
Realidade ou Utopia?
Seica, Ana Maria Pereira Santos
Serviço de Radioterapia do Instituto Português de Oncologia de Coimbra
Email: anafpseica@gmail.com

INTRODUÇÃO
Das neoplasias genitais femininas, o cancro da vulva, segundo Winkinson & Teixeira (2003)3 estima
ser 4% sendo o carcinoma espinocelular o mais prevalente (90%) dos tumores malignos dessa área.
Quando se observa disseminação do cancro até os linfonodos e tecidos adjacentes, pode estar
presente a Ferida Maligna (FM), onde está a Mnemónica “HOPES”, que sistematiza os principais
sintomas (Hemorragia, Odor, Dor, Exsudado, Infeção Superficial) segundo European Oncology
Nursing Society, 2015 adaptada de Woo & Sibbald 2010 4.
Perante a Pessoa com neoplasia da vulva em progressão, submetida a tratamentos de
Quimioterapia/Radioterapia e que demonstra, Pudor devido à presença de Odor intenso, Dor (nível
7), Auto Imagem, Mobilidade e Eliminação Urinária Alterada pela presença da FM, o enfermeiro
inserido na equipa interdisciplinar, promove intervenções que podem levar à satisfação das
necessidades alteradas e que quando satisfeitas, resultam no alivio, tranquilidade e autocontrolo
(Kolcaba, 2003; 2009)1,2 A autora, diz nos que o conforto é a experiência imediata e holística de ser
fortalecido através da satisfação das necessidades dos três tipos de conforto (alívio, tranquilidade e
transcendência) nos quatro contextos da experiência (físico, psico-espiritual, social e ambiental.
Focando-nos no desconforto demonstrado pela doente induzido não só pela doença oncológica mas
principalmente pela presença da FM centramos as intervenções de enfermagem na gestão da FM
inserido no processo holístico enleados em princípios científicos e humanísticos dos cuidados, cujo
conforto é ganho pelos doentes.

Tabela 1. Sistematização dos Sintomas da Ferida Maligna (mnemónica “HOPES”) e Teoria do Conforto
Fase de Trat
RT

Odor

Tipo
tecido/exsudato

Tipo
Trat./Intervenções

Ferida
Maligna
Fig.1

Dor nível 7,
mobilidade alterada,
eliminação urinária
alterada

Fig.2

Tecido fibrina, sem Limpeza com protosan
Odor 5
(Sistema de
exsudato
Aplicação de enzima
alginogel 12h/12h +
TELER Dimensão FM
compressa tecido não
sem odor)
(6cm*4cm*4cm)
tecido
Pele integra - pantenol

Fig.3

Dor nível 4 ,
Pudor
mobilidade alterada
Autoimagem
pela presença de
alterada, uso
exsudato ,
continuado de
eliminação urinária
absorvente
alterada (SV)
anatómico
Dependente na
Autoestima
higiene e
alterada
deambulação
Dor nível 2 ,
Sem pudor por
mobilidade
ausência de
Odor.
melhorada deambula pelo
Serviço (SV)
Independente nas
NHB

7 semanas e
Odor 5
Tecido fibrina, sem Limpeza com protosan
4 dias de
(Sistema de
exsudato
Aplicação de
tratamento
TELER sulfadiazina de prata
Dimensão FM
(36fr.)
sem odor)
12/12h
(6cm*4cm*4cm)
10/08/2022
Pele integra - pantenol
Términus do
Tratamento

Fig.4

3ª semana
RT
07/07/2022

6ª semana
RT
28/07/2022

MATERIAL E MÉTODOS
Realizado um Estudo de caso descritivo e observacional de uma doente com 66 anos, com o
diagnóstico de carcinoma espinho celular da Vulva, a realizar tratamento de RT/QT concomitantes de
16 de junho a 10 de agosto de 2022, por interrupção do tratamento de RT de uma semana.
Durante os tratamentos efetuados foram documentados, em registo de enfermagem e imagem
fotográfica, a sistematização dos sintomas da Ferida Maligna através Mnemónica “HOPES”4 e o
estado de conforto segundo a Teoria de Conforto de Katharine Kolcaba (2003, 2009)1,2..(Tabela 1)
Na alta, por vontade da Doente, e aceitação da filha cuidadora, foram realizados ensinos à família
sobre gestão da FM, gestão da SV, posicionamentos no leito e sentada.

Pudor
Autoimagem
alterada
Autoestima
alterada

Ferida
Limpeza com protosan
Odor 0
ulcerada/fibrina, Hidrogel + metronidazol
(Sistema de
exsudato de cor
TELER (50%+50%) +
amarela em
odor
compressa tecido não
evidente ao quantidade elevada
tecido, 12h/12h
entrar na
Dimensão FM
Pantenol na pele
área clinica) (10cm*5cm*8cm)
circundante
Recusa SV
Tecido fibrina,
Limpeza com protosan
Odor 1
exsudato em
(Sistema de
Aplicação de enzima
TELER quantidade elevada alginogel 12h/12h +
de cor amarela
odor
compressa tecido não
evidente ao
tecido
Dimensão FM
entrar no
(8cm*5cm*7cm)
Pantenol na pele
quarto)
circundante

Inicio de RT
16/06/2022

OBJETIVOS
- Gerir as características da Ferida maligna e aplicação de tópicos;
- Identificar mudanças no sentimento de desconforto durante o tratamento de radioterapia externa e
pós alta;
- Ensinar doente e família, sobre os cuidados à FM, habilidades facilitadores na mobilização, no
sentido da otimização do conforto.

Contexto físico

Contexto Psico
Espiritual

Dor nível 2 ,
mobilidade
melhorada deambula pelo
Serviço (SV)
Independente nas
NHB

A Pessoa com neoplasia da Vulva e Ferida Maligna, manifestou sentimentos de, repulsa e vergonha
o que mobilizou a implementação de intervenções especificas, continuadas pelos enfermeiros no
alivio do desconforto o que é consistente com a missão central da enfermagem.
Durante o tratamento de radioterapia externa podemos verificar que, as características da FM,
observadas através Mnemónica “HOPES” diminuíram significativa entre a primeira semana e a
sexta de tratamento. O Odor de 0, incomodativo, que induzia o pudor levando ao isolamento familiar
e social, passou a nível 5 (Sistema de TELER) e o nível de Dor de 7 a 2. Também se verificou que o
exsudado de cor amarela em quantidade elevada veio a regredir observando-se Ferida sem
exsudato. Relativamente às dimensões da FM observou-se uma redução substancial e tais fatos
explicam-se pelo tratamento de radioterapia, tópicos aplicados, intervenção de enfermagem
sistematizada e continuada.
Estas alterações induziram ao estado de alivio, tranquilidade (calma e satisfação) da doente e família
influenciando a sua perceção do Conforto.
No período de alta constatamos, motivação, proactividade e envolvimento da Doente e Filha
Cuidadora no processo de ensino/ aprendizagem para a gestão da FM e Cuidados de Vida diária,
como posicionamento e mobilização dos Membros Inferiores, hidratação, eliminação Urinaria (gestão
da S.V.)

17/08/2022

Odor 5
(Sistema de
TELER sem odor)

Isolamento familiar e social
por Pudor - Odor da FM

Permite a presença da filha,
recusa outros familiares

Alivio e satisfação por
ausência de Odor, Dor e
mobilidade retomada;
Tranquilidade para
planeamento da alta com a
família, e disponibilidade da
Equipa para a acompanhar.

Ausência de
pudor
Uso ainda de
absorvente
anatómico por
sensação de
tranquilidade

Alivio tranquilidade e
planeamento com filha o
retorno ao domicilio;
Ensinos para a gestão da FM
e posicionamento dos MI
(sentada e deitada) ; carta
com informação sobre gestão
da FM; otimização do
conforto.

Ausência de
pudor
Uso prenso
absorvente

Alivio;
Tranquilidade;
Calma;
Autonomia;
Satisfação;
Esperança

CONCLUSÃO
Uma semanas após alta
Dor nível 2 ,
Tecido fibrina, sem Limpeza com protosan
exsudato
mobilidade melhorada
Aplicação de Limpeza
Fig.5
- deambula no
com protosan
Dimensão FM
domicilio realizando
(5cm*4cm*3cm)
Aplicação de enzima
períodos de repouso
alginogel 12h/12h +
FM
(SV)
compressa tecido não
Independente nas
tecido
NHB
Pele integra - pantenol

Contexto Sociocultural
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AUTORAS

ÚLCERA POR PRESSÃO ASSOCIADA A
DISPOSITIVO MÉDICO: IMPACTO DA PANDEMIA
POR SARS-COV-2 NA INCIDÊNCIA E
PREVALÊNCIA NUMA UNIDADE DE MEDICINA
INTERNA

Susana Duarte
Alexandra Seara
Filipa Santos

A pandemia COVID-19 trouxe inúmeros desafios para as instituições de saúde, nomeadamente no incremento
de dispositivos respiratórios, aumentando o risco de desenvolvimento de úlceras por pressão associadas a
dispositivos médicos – UPPADM (Tanya e Dennis, 2020). Este estudo resulta do trabalho desenvolvido pelas
autoras, enquanto dinamizadoras do grupo de qualidade “Úlceras por Pressão”, com vista à melhoria contínua
dos cuidados de enfermagem. O contexto clínico experienciado alterou-se durante a pandemia, cuja unidade
funcional de Medicina Interna foi transformada numa unidade de internamento COVID, suscitando interesse em
perceber qual o impacto da pandemia no desenvolvimento de UPPADM.

INTRODUÇÃO

Objetivos: Comparar as taxas de prevalência e incidência de UPPADM da unidade funcional Medicina
Interna, entre período pré-pandémico e pandémico; Refletir sobre a relação do COVID-19 e o
desenvolvimento das UPPADM dos utentes internados na unidade funcional Medicina Interna.
Estudo: epidemiológico (observacional analítico transversal e coorte retrospetivo).
População: utentes internados numa unidade de Medicina Interna e numa unidade de Medicina Interna COVID.
Limite temporal: abril 2018 - março 2020 (pré-pandemia) e abril 2020 - março 2022 (pandemia).
Recolha de dados: relatos de UPP retirados da plataforma HER+.

MATERIAL
E MÉTODOS

RESULTADOS

Período Pré-pandémico

Período Pandémico

2739 utentes internados
210 UPP  18 UPPADM

1992 utentes internados
73 UPP  12 UPPADM

Localização
INCONCLUSIVO
MEATO URINÁRIO
ORELHA ESQUERDA
ORELHA DIREITA
PIRÂMIDE NASAL
JOELHO ESQUERDO
HALLUX ESQUERDO
CALCANEO ESQUERDO

0,66%

1

prevalência

Localização

0,60%

FACE

1
2

0,51%

4
6
1

Taxa
incidência

0,55%

1

2

3

4

5

6

8,57%

7

% UPPADM

4
3

0

Categoria

1

2

3

4

5

Dispositivo médico

7
3
4

3

5

2

4
2

1
II

III

•
•
•

IV

Tala
Máscara Tira da
gessada de VNI máscara
de O2

4

1
2

1
Algália

1

6

2

1

2

DISCUSSÃO

2

16,44 %

Dispositivo médico

5

I

2

ORELHA DIREITA
PIRÂMIDE NASAL

2

Categoria

Suspeita
de lesão
profunda

1

FRONTAL
ORELHA ESQUERDA

1

0

5

Taxa

Óculos
nasais

Máscara de
VNI

Máscara
cirúrgica

Óculos nasais
+ máscara
cirúrgica

As taxas de incidência e prevalência nos dois períodos são semelhantes;
O dispositivo médico que origina mais UPPAD é a máscara de VNI;
Variáveis que podem influenciar as taxas:
- menos tempo de exposição à VNI no primeiro período;
- necessidade terapêuticas diferentes ao longo da pandemia;
- notificação na plataforma HER+.

APOSTA: investir na formação e a construção de material de apoio orientador para a prática da VNI

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

1.Gefen A., Alves .P, Ciprandi G. et al. (2020). Devicerelatedpressureulcers: SECURE prevention. JournalofWoundCare; 29(Sup2a):
S1–S52. | 2. M. Tanya; O. Dennis. (2020). Medical Device–RelatedPressure Injuries Duringthe COVID-19 Pandemic.
JournalofWoundOstomyContinenceNurs; 47(5):430-434 | 3. S. Monicaet al. (2021). Pressure injuries duringthe SARS-CoV-2
pandemic: A retrospective, case-controlstudy. JournalofTissueViability. | 4. G. Amit. (2021). Medical devicerelatedpressureulcersandthe COVID-19 pandemic: fromaetiology to prevention. WoundsUK :Vol 17,No 3

