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RESUMO
Objetivo: Relatar a experiência de intervenção educativa sobre prevenção de lesão por pressão com profissionais de 
enfermagem na terapia intensiva. 
Métodos: Relato de experiência, desenvolvido durante intervenção educativa com 91 profissionais de enfermagem de seis 
unidades de terapia intensiva na região nordeste, no período de setembro a outubro de 2018, após aprovação ética pelo 
parecer 2.495.293. 
Resultados: A intervenção educativa foi pautada na Teoria Construtivista da Aprendizagem Significativa e enfatizou as 
novas diretrizes da National Pressure Ulcer Advory Painel e discussão de casos clínicos. Realizaram-se 18 encontros de 
curta duração com participação de 29 enfermeiros e 62 técnicos de enfermagem. 
Conclusão: A intervenção educativa foi positiva para trabalhar a temática prevenção de lesão por pressão com profissionais 
de enfermagem. 

ABSTRACT
Objective: To report the experience of educational intervention on pressure injury prevention with nursing professionals in 
intensive care. 
Methods: Experience report, developed in six intensive care units in the northeast region, from September to October 2018, 
after ethical approval, opinion 2.495.293. 
Results: The educational intervention was based on the Constructivist Theory of Meaningful Learning and emphasized the 
new guidelines of the National Pressure Ulcer Advory Panel and discussion of clinical cases. 18 short meetings were held 
with the participation of 29 nurses and 62 nursing technicians. 
Conclusion: The educational intervention was positive to work on the prevention of pressure injuries with nursing 
professionals.

RESUMEN
Objetivo: Informar la experiencia de intervención educativa sobre prevención de lesiones por presión con profesionales de 
enfermería en cuidados intensivos. 
Metodos: Informe de experiencia, desarrollado en seis unidades de cuidados intensivos en la región noreste, de septiembre 
a octubre de 2018, después de la aprobación ética, opinión 2.495.293. 
Resultados: La intervención educativa se basó en la Teoría Constructivista del Aprendizaje Significativo y enfatizó las nuevas 
pautas del Panel Asesor Nacional sobre Úlceras por Presión y la discusión de casos clínicos. Se realizaron 18 reuniones 
cortas con la participación de 29 enfermeras y 62 técnicos de enfermería. 
Conclusión: La intervención educativa fue positiva para trabajar en la prevención de lesiones por presión con profesionales 
de enfermería.
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INTRODUÇÃO
As unidades de terapia intensiva (UTI) atendem a pacientes 

críticos com instabilidade hemodinâmica e risco de morte 

eminente. Por isso, esse setor requer a disponibilidade de 

recursos materiais, humanos e estrutura física adequada.(1) 

Ressalta-se que, a atualização constante de protocolos as-

sistenciais, e a inserção de novas tecnologias demanda aos 

profissionais a necessidade de capacitação e treinamento 

constantes.(2-4). 

A motivação para capacitação dos profissionais justifi-

ca-se pela necessidade de prevenir eventos indesejáveis ou 

iatrogenias, dentre as quais se destaca as lesões por pres-

são (LP), que integram as metas de segurança do paciente. 

Essa meta visa reduzir o tempo de internação, sofrimento 

do paciente e custos adicionais ao tratamento.(5)

As lesões por pressão podem surgir em decorrência 

de fatores de risco intrínsecos e extrínsecos ao paciente, 

relacionadas à utilização de dispositivos, procedimentos 

terapêuticos e diagnósticos.(6) Com esse entendimento, 

ressalta-se a importância da avaliação dos riscos de LP, 

enquanto sinalizador para a enfermagem atuar de forma 

eficaz na prevenção.  

A incidência de lesões por pressão representa um pro-

blema social, econômico, educacional e de saúde pública 

mundial. No Brasil, a incidência oscila em torno de 20,6% 

a depender de fatores como idade avançada do paciente, 

condições clínicas e imunológicas entre outras.(6) 

Enfatiza-se que o surgimento de lesões por pressão em 

Unidades de Terapia Intensiva é motivo de preocupação 

constante em instituições hospitalares devido a sedo-anal-

gesia e restrição do paciente ao leito.(7) A prevenção pode 

efetivar-se com a adoção de medidas preventivas como a 

mobilização do paciente no leito a cada duas horas e do 

compromisso compartilhado da enfermagem e demais 

membros da equipe multiprofissional com essas ações.(8)

A Educação é indispensável à formação dos profissio-

nais, os quais necessitam ter conhecimentos renovados em 

sua prática assistencial. Contudo, capacitar os profissio-

nais em serviço é um desafio aos gestores e instituições, 

devido a fatores como desmotivação, precarização do tra-

balho, rotatividade no setor e profissionais com mais de um 

vínculo empregatício.(1) 

Esses desafios justificam o desenvolvimento de meto-

dologia para o ensino e capacitação em serviço, uma vez 

que as intervenções educativas de longa duração não têm 

se mostrado eficazes devido à descontinuidade e evasão 

dos profissionais.(9) Já as intervenções de curta duração 

obtiveram resultados positivos por serem concluídas em 

menor tempo.(8,10) 

A realização de intervenção educativa de curta duração 

tem sido utilizada por diferentes pesquisadores, pautado 

na Teoria Construtivista da Aprendizagem Significativa de 

Ausubel.(11) Essa teoria propõe um modelo para o processo 

de assimilação de novas informações na estrutura cogniti-

va presente no aprendiz, podendo ocorrer um aprendizado 

que varia do mecânico ao significativo.(11)

Assim, objetivou-se relatar a experiência de uma inter-

venção educativa sobre prevenção de lesão por pressão 

com profissionais de enfermagem na terapia intensiva.  

MÉTODOS
Pesquisa descritiva, tipo relato de experiência, produzido a 

partir do desenvolvimento de intervenções educativas com 

profissionais de enfermagem de seis UTI de uma capital do 

Nordeste. 

A intervenção educativa intitulada “Prevenção de lesão 

por pressão na terapia intensiva” foi desenvolvida de se-

tembro a outubro de 2018, pela pesquisadora responsável. 

A população constou de 236 profissionais, dos quais 145 

realizaram inscrição para participar da intervenção educa-

tiva. A amostra foi composta por 91 participantes (29 en-

fermeiros e 62 técnicos de enfermagem).

A divulgação da intervenção educativa foi realizada por 

meio da entrega do convite as coordenações de enferma-

gem das UTI. 

A intervenção educativa presencial foi precedida pela 

leitura das novas diretrizes sobre prevenção de lesões 

por pressão, disponibilizadas via ferramenta Whats app e 

e-mail, com 20 dias de antecedência, por ser acessível aos 

profissionais e possibilitar melhor aproveitamento. Para a 

leitura foram contabilizadas quatro horas de carga horária 

não presencial. Foram realizadas três intervenções educa-

tivas em cada UTI, com duração de quatro horas, totalizan-

do oito horas, para entrega de certificados.

Salienta-se que a efetividade desta intervenção educa-

tiva de curta duração baseou-se em estudo com profissio-

nais de enfermagem em pesquisas experimentais ou qua-

se-experimentais relacionadas a temática proposta, entre 

outros temas.(8)

Optou-se por dispor de inscrição com capacidade 

para 20 participantes/dia, para cada UTI, com três dias 

de escolha, identificando local, datas e horário para que 

os profissionais pudessem escolher a melhor opção e se 

dispusessem a comparecer, conforme sua conveniência. 

Disponibilizou-se pelas instituições salas ou auditório cli-

matizado, com cadeiras confortáveis e aparelho de Data 

show, para a exposição de slides em Power point, com o 

objetivo de apresentar à temática.
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Enfatiza-se que no acolhimento todos os profissionais 

receberam uma pasta contendo: folder explicativo ilustra-

do, referente ao resumo da intervenção educativa, Escala 

de Braden, estudo de caso clínico 1 ou 2 (aleatoriamente), e 

folhas de papel A4. 

Realizou-se a apresentação da pesquisadora e demais 

participantes. Houve um momento problematizador, com três 

questionamentos para estimular os profissionais a apresen-

tarem seus conhecimentos e vivência sobre lesões por pres-

são. As questões exibidas foram: Como é realizada a avaliação 

de risco para prevenção de lesões por pressão na sua prática 

profissional? Quais os cuidados prestados para a prevenção 

da lesões por pressão nos pacientes admitidos na UTI?. Quais 

os possíveis fatores ou situações que dificultam a implemen-

tação de medidas preventivas para lesões por pressão? Além 

dessas questões foram apresentados dois estudos de casos 

clínicos fictícios para estimular as discussões coletivas. 

Este relato de experiência baseou-se nas observações 

realizada pela pesquisadora e descrita em um diário de 

campo após cada intervenção educativa. Há de ressaltar a 

necessidade de registrar as discussões dos profissionais de 

enfermagem respeitando-se o anonimato. 

Consideram-se importantes as informações dos par-

ticipantes por serem enfermeiros e técnicos de enferma-

gem, que se disponibilizaram em apresentar suas vivências 

na terapia intensiva, revelando suas invisibilidades assis-

tenciais e por descrever relatos pessoais desses profissio-

nais também como pacientes, com o objetivo de contribuir 

em conjunto com uma aprendizagem significativa relacio-

nada à prevenção das lesões por pressão.

A pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética sob 

CAAE nº. 80739417.2.0000.5183, conforme regulamenta as 

resoluções vigentes.

RESULTADOS  
Participaram da intervenção educativa 91 profissionais de 

enfermagem, dos quais 29 (32%) eram enfermeiros e 62 

(68%) técnicos de enfermagem.  

No acolhimento utilizou-se da dinâmica de apresenta-

ção pessoal da pesquisadora e demais participantes. Esse 

momento de interação foi impar por contemplar pessoas 

do mesmo setor que trabalham na assistência junto ao pa-

ciente, em que muitas vezes não tem a possibilidade de se 

ver em uma atividade diferenciada, como foi à intervenção 

educativa, devido o fato de serem profissionais de enfer-

magem, mas sim por desenvolver uma ação coletiva des-

contraída em ambiente hospitalar.  

Um ponto evidenciado foi que os profissionais de 

enfermagem não tinham conhecimento sobre a nova 

classificação das lesões por pressão revelando que o ma-

terial disponibilizado não foi consultado. 

A disponibilização de material impresso pela pesquisa-

dora no dia da intervenção aos participantes surtiu efeito 

positivo para o êxito da intervenção educativa. Observou-

se que possibilitou a leitura das diretrizes e contribuiu 

positivamente para o reforço do conhecimento, devido a 

sucessivas aproximações com o tema prevenção de lesões 

por pressão. O material impresso também foi entregue aos 

coordenadores de enfermagem das UTI para divulgação.

Empregou-se como metodologia diferenciada a apre-

sentação de questões problematizadoras sobre prevenção 

de lesões por pressão na terapia intensiva que norteou os 

relatos profissionais e pessoais. Essa estratégia possibili-

tou regastar às invisibilidades assistenciais por meio do di-

álogo e troca de experiências. 

Foram exibidas três questões problematizadoras para 

que os profissionais refletissem individualmente sobre 

como é realizada a avaliação de risco, quais os cuidados 

prestados na prática e os possíveis fatores ou situações 

para implementar a prevenção das lesões por pressão. 

Para tanto, foi definido como uma avaliação de impac-

to, revelando e descrevendo relatos pessoais dos parti-

cipantes na assistência. E na condição de pacientes que 

desenvolveram lesões por pressão durante hospitalização, 

vivenciaram e enfatizaram aspectos éticos relevantes rela-

cionados às condutas de profissionais de enfermagem. 

Pode-se dizer que as questões problematizadoras con-

sistiram na avaliação diagnóstica desta pesquisa, apresen-

tadas nas falas dos profissionais de enfermagem e depois 

na coletividade, conforme pauta a teoria da aprendizagem 

significativa. Para essa situação-problema, a referida teoria 

denominou de “organizadores prévios”, no qual a interven-

ção educativa foi elaborada na intenção de organizar/fun-

damentar informações pertinentes à temática, por meio de 

materiais que potencializasse a aprendizagem e preparasse 

o aprendiz para introdução do conhecimento. 

Em resposta ao primeiro questionamento sobre avalia-

ção de risco viu-se que esse deve ser realizado de forma 

sistemática em todos os pacientes pelos enfermeiros, com 

o suporte dos técnicos de enfermagem, contando com a 

participação da equipe multiprofissional. Os esforços da 

assistência em equipe fortalecem as estratégias de inter-

venção escolhidas para prevenção, o que contribui positi-

vamente para evitar o surgimento de lesões por pressão 

em pacientes de terapia intensiva.

Outra estratégia de avaliação da aprendizagem adotada 

foi à apresentação de dois estudos de caso. Na discussão 

dos casos clínicos 1 e 2 elaborados para a realidade na UTI, 
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os profissionais de enfermagem puderam avaliar o paciente 

fictício e responder as perguntas propostas, por meio do 

seu conhecimento teórico-técnico prévio, pela sua prática 

assistencial e pelo que foi disponibilizado e discutido na in-

tervenção educativa. 

Salienta-se que os casos clínicos disponibilizados foram 

visualizados em Power point e verbalizados pela pesquisa-

dora para todos os participantes. Ressalta-se que a dinâ-

mica consistiu na leitura, análise e resposta das questões 

tanto para o caso 1 e 2 de forma individualizada. 

No decorrer da discussão aflorou a atenção para o caso 

fictício, ou seja, uma paciente jovem vítima de acidente de 

moto, sem comorbidade, admitida e permanecendo na UTI 

por 24 horas, desenvolveu lesões por pressão estágio I (sa-

cral) e II (calcâneo). Alguns profissionais reconheceram 

nesta discussão pontos polêmicos como negligência, im-

prudência na assistência de enfermagem, no qual os parti-

cipantes concordaram com o que foi elucidado, trazendo à 

tona o Código de Ética de Enfermagem, mesmo não tendo 

sido foco da intervenção educativa. 

Outra abordagem foi à mudança de decúbito ser rea-

lizada pelos profissionais de enfermagem. Salienta-se que 

o posicionamento correto do paciente no leito deveria ser 

realizado além da enfermagem, também pelo profissional 

fisioterapeuta na tentativa de não haver iatrogenia em po-

sicionamento incorreto e desconforto para o paciente na 

UTI. As duas profissões devem disponibilizar meios de reali-

zar esse procedimento de forma adequada e sistematizada. 

A adoção de medidas simples, como a mudança de de-

cúbito são imprescindíveis para a prevenção das lesões 

por pressão. Enfatiza-se que esse procedimento deva ser 

compartilhado, na perspectiva de avaliar a integridade da 

pele, redistribuir a pressão, com uso de colchão especial, 

evitar forças de fricção e cisalhamento, e que esses pro-

fissionais atuem efetivamente na mobilização do paciente 

a cada duas horas. 

A experiência de um serviço de terapia intensiva que 

instituiu medidas simples para evitar as lesões por pressão 

foi destacada, na qual foram implementadas mudança de 

decúbito rigorosa de 2 em 2 horas, com figura ilustrativa 

nos leitos identificando horário e posições adequadas, o 

uso de colchão caixa de ovo, massagem de conforto com 

hidratação da pele, dois banhos no leito ao dia. Na insti-

tuição os técnicos de enfermagem permaneciam com os 

mesmos leitos durante trinta dias, e observou-se que ape-

sar do nível de complexidade dos pacientes, houve redução 

na incidência de lesões por pressão de 100% para 10%.

Em consonância, outro profissional afirmou que, atu-

almente, dispõem de colchões pneumáticos, curativos 

especiais, dimensionamento de profissionais adequado ao 

número de leitos, monitoramento do indicador de lesões 

por pressão e comissão de pele atuante. Contudo os pa-

cientes desenvolviam lesões durante o internamento e as 

existentes progrediam para estágios avançados. Enfatizou-

se que a qualidade da assistência não está atrelada unica-

mente a disponibilidade de tecnologias, mas a sensibilidade 

dos profissionais em aplicar adequadamente os recursos 

disponíveis aliados ao conhecimento científico na preven-

ção das lesões por pressão.

Mostra-se pertinente discutir outro ponto em que as 

quatro instituições possuem comissão de pele responsá-

vel pela avaliação do paciente na prevenção de lesões por 

pressão. Entretanto, essas comissões atuam, efetivamen-

te, durante a semana e não tem suporte assistencial nos 

finais de semana, deixando os pacientes esperando condu-

tas desta equipe. Considera-se um ponto negativo, que os 

profissionais de enfermagem se posicionem com inércia à 

assistência de prevenção e tratamento das lesões, pois os 

cuidados devem ser contínuos e intensivos. 

Outro aspecto significativo foi do próprio profissional 

que intercorreu em uma cirurgia e foi transferido para uma 

UTI, na qual permaneceu por quatro dias, apresentou agi-

tação psicomotora, e ao receber alta encontrava-se com 

duas lesões por pressão na região posterior do tórax. Esse 

relato foi muito marcante durante a intervenção educativa 

por ressaltar a negligência na assistência prestada. 

Outro participante também submetido à cirurgia referiu 

queimor na região sacral após cessação do efeito da anes-

tesia peridural. Já no apartamento solicitou mudança de 

posição para observar se existia hiperemia e o profissio-

nal da instituição se negou a realizar esse procedimento. A 

participante enquanto paciente ficou indignada por não ter 

recebido esse cuidado tão simples da enfermagem. 

Há de ressaltar que o relato mais preponderante durante 

a intervenção educativa foi sobre um paciente grave e com 

instabilidade hemodinâmica para o qual foi prescrito restri-

ção de mobilização no leito, inviabilizando até mesmo a higie-

nização considerada uma necessidade humana básica. Esse 

relato causou indignação da pesquisadora e dos participan-

tes porque inviabilizou a prevenção de lesões por pressão. 

DISCUSSÃO
É oportuno considerar que segundo a teoria, o conheci-

mento prévio é o fator mais importante para influenciar 

no aprendizado do aprendiz.(11) Assim, para muitos profis-

sionais de enfermagem, esse primeiro contato, especifica-

mente, com a temática, serviu de subsunçor em capacita-

ção referente à temática.  
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Pesquisa com pacientes na UTI concluiu que todos 

apresentavam risco, seja baixo, moderado ou alto. Verte-se 

que a avaliação de risco é o primeiro passo no programa de 

prevenção das lesões por pressão, e o uso de um instru-

mento de risco é essencial.(7) A avaliação de risco da lesão 

por pressão atribuída aos enfermeiros e aos fisioterapeu-

tas passaram a atuar no suporte a práticas adequadas aos 

pacientes que apresentam ou que estejam na iminência de 

desenvolver as lesões causadas pela pressão.  

 Diante da afirmação sobre atualização da terminologia 

das lesões por pressão, infere que cabe aos enfermeiros, 

apropriar-se dessas terminologias a fim de evidenciar a 

aplicabilidade e limitações que tal mudança trás. Reforça-

se que o uso correto do conceito e terminologia da lesão 

por pressão subsidia a avaliação e o desenvolvimento das 

estratégias efetivas.    

A estratégia de estudos de casos possibilitou à discus-

são de situações distintas e próximas a realidade de uma 

UTI na atuação profissional. A aplicação do conhecimento 

para a resolução dos casos servirá de referência para solu-

cionar problemas advindos da prática profissional.(12) Esses 

aspectos foram evidenciados no desfecho positivo dos ca-

sos clínicos, ou seja, na tomada de decisão e condutas para 

prevenção da LP na situação simulada com qualidade.  

O método do estudo de caso permite a interdiscipli-

naridade, sendo possível relacionar, utilizar, correlacionar 

e perceber que alguns conhecimentos devem ser integra-

dos. De modo geral, os casos são atividades desenvolvidas, 

inicialmente, em pequenos grupos e concluídas no debate 

coletivo.(12)   

 Corroborando, o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, diz respeito à prestação da assistência de en-

fermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negli-

gência ou imprudência, e que os conhecimentos devem ser 

técnico-científicos. 

Associado a esse cenário, a enfermagem tem um papel 

crucial para que haja a prevenção e o tratamento eficien-

te desse tipo de lesão.(13) Portanto, a assistência tem que 

ser contínua e qualificada durante a estadia do paciente na 

UTI, independente do dia da semana, da equipe responsá-

vel, ou da existência ou não de uma comissão de pele.

Dessa forma, cabe a equipe de enfermagem promover 

a construção de uma cultura de avaliação pautada por um 

paradigma educativo que preconiza um olhar contínuo para 

a melhoria do serviço prestado aos pacientes críticos que 

estão expostos a desenvolverem lesões por pressão. 

Pesquisa descritiva e de intervenção concluiu que a 

importância da atuação conjunta do enfermeiro e do fisio-

terapeuta, de 18 a 24 horas diárias, com vista a qualificar 

a assistência do paciente, principalmente na mudança de 

decúbito, no correto alinhamento corporal e conforto do 

paciente restrito ao leito.(8,14)     

É oportuno registrar que a mudança de decúbito é um 

procedimento simples para a enfermagem e sem custo e 

que não pode ser negligenciado.(15) Ressalta-se que a edu-

cação, a troca de experiências e saberes entre os profis-

sionais e instituições também podem ser estratégias para 

a melhoria da gestão da prevenção de lesões por pressão.
(2) Os profissionais são conscientes dos constantes proces-

sos de aprendizagem em serviço e necessitam de uma prá-

tica educativa pautada nessa reflexão.  

Caracterizou-se como limitação a impossibilidade de 

reunir todos os profissionais de enfermagem das institui-

ções pesquisadas em um único momento.  Espera-se que 

os resultados desta pesquisa estimulem os profissionais 

de enfermagem a adoção de novas atitudes na aplicação 

prática do conhecimento teórico-científico e prático jun-

tos aos pacientes com risco de desenvolverem lesões por 

pressão, compartilhando conhecimentos com a equipe 

multiprofissional da terapia intensiva.

CONCLUSÃO
A experiência de uma intervenção educativa sobre preven-

ção de lesão por pressão com profissionais de enfermagem 

na terapia intensiva configurou-se de momentos de troca 

de experiências e conhecimentos, e assim, pode contribuir 

em uma aprendizagem significativa relacionada à teoria 

empregada. Destaca-se que foram pontuados como positi-

vo o feedback das instituições pela receptividade, pontuali-

dade, cordialidade e compromisso em aceitar a intervenção 

educativa em dias e horários diferentes para contemplar 

o maior número de profissionais, sem prejuízo à rotina do 

serviço. A solicitação das UTI da confecção e entrega de 

folders para os profissionais que não compareceu a inter-

venção educativa; e o convite para a pesquisadora realizar 

outras intervenções na perspectiva de capacitar todos os 

enfermeiros da instituição. Também foi perceptível a im-

portância da intervenção educativa com profissionais da 

terapia intensiva, aplicando metodologia ativa desenvolvi-

da por meio de questões problematizadoras e discussão de 

estudos de casos fictícios que possibilitou feedback favo-

rável em seu desfecho.  
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