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COLCHÃO MAGNÉTICO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERA 

POR PRESSÃO: ESTUDO DOS SINTOMAS E PRESSÃO 

EXTRÍNSECA EM CALCÂNEOS 

 

RESUMO 

 

A úlcera por pressão sempre se mostrou como um dos maiores desafios aos 
profissionais da área da saúde, em especial aos enfermeiros. A lesão atinge inúmeras pessoas 
acamadas ou cadeirantes, tanto em nível hospitalar como domiciliar. Iniciando-se na 
epiderme, a ulceração atinge derme, tecido subcutâneo, muscular e até ósseo. São vários os 
fatores desencadeantes, porém a pressão tecidual local é o mais agravante. Os tecidos moles 
são pressionados internamente por proeminências ósseas e externamente pela zona de apoio, 
como o colchão no qual a pessoa é acomodada. Se a pressão local exercida for superior à 
suportada pelos capilares, ocorre inadequado suprimento de nutrientes e oxigênio às células, 
causando a hipóxia e até mesmo anóxia tecidual. Entre os cuidados especiais que devem ser 
prestados às pessoas que não se movimentam sozinhas no leito, encontram-se os 
equipamentos redutores de pressão externa, como o colchão de ar ou de gel. Pensando nos 
familiares que procuram o melhor aos seus entes queridos acamados, o presente trabalho 
buscou avaliar os efeitos do colchão magnético na formação da úlcera por pressão em 
calcâneos, já que tal produto tem sido apresentado ao consumidor como algo revolucionário 
na manutenção da boa saúde e prevenção de algumas doenças. Inicialmente, três colchões 
foram utilizados, sendo um magnético com cobertura impermeável, um magnético sem 
cobertura impermeável e um hospitalar com densidade 28. Nessa primeira fase, 30 voluntários 
experimentaram os colchões, sendo que cada voluntário permaneceu 60 minutos em posição 
supina sem movimentar os calcâneos. A cada 10 minutos o voluntário foi questionado sobre 
as alterações sentidas nos calcâneos. Na segunda fase do estudo, foi pesado cada pé e obtido, 
em cada colchão, o diâmetro de cada calcâneo de 10 voluntários, obtendo-se dessa forma a 
pressão exercida por cada colchão em cada calcâneo durante 10 minutos. Utilizando 
metodologias distintas, os resultados obtidos mostraram que os colchões magnéticos usados 
no presente trabalho exercem maior pressão local que o colchão hospitalar. 
 
Palavras chave: Colchão Magnético, Úlcera Pressão, Magnetismo. 



MAGNETIC MATTRESS FOR PREVENTION OF ULCER FOR 
PRESSURE: STUDY OF THE SYMPTOMS AND EXTRINSICAL 

PRESSURE IN CALCANEUS 
 
 

ABSTRACT 

 

The pressure ulcer has always been considered one of the biggest challenges faced by 
health care professionals, in particular the nurses. The lesion affects a number of people who 
are bedridden or who use wheelchair, either at hospital or home level. Starting on the 
epidermis, the ulceration reaches the dermis, subcutaneous, muscular tissue, and the bone. 
The triggering factors are various; however, the local tissue pressure is likely to be the worse. 
The soft tissues are internally pressured by bone prominences and externally by the 
supporting area, such as mattress on which the person lies down. If the pressure locally 
exerted is more intense than that tolerated by the capillaries, the supply of nutrients and 
oxygen to the cells is not sufficient, thus causing hypoxia and also tissue anoxia. Special care 
must be taken to those who can not move by themselves on the bed; therefore an equipment to 
relieve the external pressure, such as air or gel mattress, is of good help. As regards the family 
always seeking for the best for their loved ones remaining on bed, this study was focused on 
the evaluation of the effects of a magnetic mattress on the formation of pressure ulcer on 
calcaneus, since such product has been presented to the consumer as something revolutionary 
to the maintenance of a good health and prevention of some diseases. At first, three mattresses 
were used, the first one being a magnetic mattress with an impermeable cover, the second one 
a magnetic mattress with no impermeable cover and the third a 28-density hospital mattress. 
At this first phase, 30 volunteers tested mattresses, each volunteer remaining 60 minutes in 
the supine position and not moving the calcaneus, every other day. Each 10 minutes, the 
volunteer was asked about alterations observed in the calcaneus. On the second phase of the 
study, each foot was weighed and the diameter of each calcaneus of 10 volunteers on the 
mattress was measured, thus obtaining the pressure exerted by the mattress on each calcaneus 
for 10 minutes. Using different methodologies, the results obtained have shown that the 
magnetic mattress used in this study exerted more pressure than the hospital mattress. 
 
Key words: Magnetic Mattress, Pressure Ulcer, Magnetism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante nossa convivência profissional com pessoas acamadas portadoras de 

patologias que levam a uma mobilização corporal prejudicada, tanto em nível hospitalar como 

domiciliar, algo que muito nos tem preocupado é a formação da úlcera por pressão. 

Uma lesão ulcerativa que pode atingir desde a pele até estruturas ósseas, pode se 

tornar um ferimento de difícil processo cicatricial, causar agravos à saúde do cliente, 

prolongar o tempo de internação hospitalar e tornar difícil o cuidado domiciliar, 

principalmente no que diz respeito aos custos onerosos relacionados à busca da cicatrização. 

É oportuno salientar que há fatores propiciadores à formação de tal ulceração, como, 

por exemplo, a superfície de apoio sobre a qual o cliente é posicionado. 

O colchão magnético, amplamente comercializado em nível domiciliar, é o objeto de 

estudo da presente pesquisa, a qual buscou avaliar se tal equipamento previne ou acelera a 

formação da úlcera por pressão em pessoas acamadas e que não se mobilizam sozinhas no 

leito. Para tanto, faz-se necessário primeiramente conceituar a úlcera por pressão. 

 

1.1 Elementos conceituais da úlcera por pressão 

Segundo Savanotti e Sgambatti (apud PUPIN, 2004), a úlcera por pressão 

anteriormente era conhecida como escara, úlcera de decúbito ou ferida de confinamento ao 

leito. De acordo com Machado (2003), tal ulceração decorre da compressão e conseqüente 

falta de oxigenação e nutrição dos tecidos (pele, mucosas e tecidos subjacentes), 

particularmente em área corporal próxima de proeminências ósseas. O autor ressalta que o 

oxigênio e nutrientes transportados pelo sangue são elementos imprescindíveis para a 

preservação da integridade cutânea e dos tecidos subjacentes. 

Bou et al. (2002), descrevem as úlceras por pressão como lesões que ocorrem em 

tecidos moles, como pele, tecido adiposo e músculo, em conseqüência da compressão tecidual 
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prolongada entre a proeminência óssea e a zona de apoio, como cadeira, cama, etc. Os 

mesmos autores afirmam que a lesão, em área limitada, inicia-se com uma isquemia, ou seja, 

com uma deficiente irrigação sanguínea local que diminui a oferta de oxigênio e nutrientes 

num processo que, se não for revertido, leva à necrose, perda da continuidade da pele e 

destruição dos tecidos. 

Hess (2002) define a úlcera por pressão como foco localizado de necrose celular, 

comum em áreas onde há comprometimento da circulação em conseqüência da compressão. A 

autora salienta que a ocorrência se dá em tecidos moles comprimidos entre uma proeminência 

óssea e uma superfície externa, sendo que a pressão aplicada pode ser de grande intensidade 

em curto período de tempo ou pouco intensa por período prolongado. 

Para Irion (2005), a úlcera por pressão pode ser definida como qualquer lesão 

provocada por pressão sobre a superfície da pele, em proeminência óssea, com danos ao 

tecido subjacente, ou seja, a ferida inicia-se lesionando a integridade da pele. Ao abordarmos 

a integridade da pele prejudicada relacionada à úlcera por pressão, notamos que tal ulceração 

é classificada em quatro estágios e, segundo Irion (2005), o sistema de estagiamento refere-se 

à profundidade da lesão observada e não corresponde necessariamente a uma progressão 

observável da lesão tissular. 

A partir de tal afirmação, faz-se oportuno analisar os 4 estágios clássicos da úlcera 

por pressão. 

 

1.2 Estágios da úlcera por pressão 

No estágio 1, demonstrado na figura 1, a pele se mostra íntegra, porém com presença 

de edema local e hiperemia, também definida como congestão sanguínea tecidual, que pode 

não voltar ao normal depois do alívio da pressão. O tecido sofre a ação de uma resposta 

inflamatória com seus sinais clássicos de dor, calor e perda da função. 
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Depois de um período de isquemia, ou seja, de uma deficiente irrigação sanguínea 

local que diminui a oferta de oxigênio e nutrientes, a pele de coloração clara pode sofrer 

hiperemia reativa normal, conhecida como rubor, a qual esmaece pela pressão da polpa 

digital. Tal hiperemia mostra o efeito visível da vasodilatação localizada, resposta normal do 

organismo à falta de fluxo sanguíneo para o tecido subjacente, e costuma durar menos de uma 

hora após remoção da pressão. 

A hiperemia reativa anormal é uma vasodilatação acompanhada de induração 

excessiva, ou seja, de um processo de endurecimento anormal tecidual decorrente da 

inflamação aguda. A pele mostra-se rósea ou avermelhada e brilhosa. Tal hiperemia pode 

durar mais de uma hora ou até duas semanas depois da remoção da pressão. 

Na pele escura, o local de pressão pode apresentar-se com coloração púrpuro-azulada 

(violácea) e, neste caso, é importantíssima a observação cuidadosa, inclusive para detectar o 

aumento da temperatura local, comparando-a com a pele circunvizinha. 

Neste estágio pode haver dor (DECLAIR, 1999; IRION, 2005; PAULSON; 

GUTHMILLER; RUSTVANG, 2006; POTTER; PERRY, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 1 – Úlcera por pressão em estágio 1, com hiperemia. 
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No estágio 2, visualizado nas figuras 2 e 3, também pode haver dor, há perda parcial 

da espessura cutânea, envolvendo a epiderme e derme.  

Neste momento é oportuno lembrarmos que a epiderme é a camada externa da pele, 

quase completamente substituída a cada 3 ou 4 semanas com células vivas que se dividem 

continuamente. As células mortas que nela se depositam contêm grande quantidade de 

queratina, uma proteína fibrosa insolúvel que forma a barreira externa da pele. Na epiderme 

também se encontram os melanócitos, células primariamente envolvidas na produção da 

melanina, pigmento que dá cor à pele. 

A segunda camada da pele é a derme, constituída basicamente por tecido rico em 

fibras de colágeno, fibras elásticas, sangue, vasos linfáticos, nervos, glândulas sudoríparas e 

sebáceas e raízes pilosas. A epiderme e a derme compõem o revestimento protetor do corpo. 

Na úlcera por pressão, quando epiderme e derme são lesadas, se instala edema, 

flictena, definida como bolha ou vesícula transparente, com conteúdo linfático ou seroso, e 

sangramento, seguindo para a necrose de coagulação, também conhecida como crosta preta, 

propiciando ao indivíduo uma porta aberta para entrada de microorganismos causadores de 

infecções, porém o tecido subcutâneo se mantém íntegro (DECLAIR, 1999; SMELTZER; 

BARE, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Úlcera por pressão em estágio 2, com flictena e necrose de coagulação. 
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Figura 3 – Úlcera por pressão em estágio 2, com necrose de coagulação. 

Fonte: Fernandes; Fernandes; Ribeiro (2000). 
 

 

No estágio 3, o qual pode ser observado na figura 4, há perda significativa da pele, 

comprometimento do tecido subcutâneo, muitas vezes acompanhado por necrose de 

coagulação ou de liquefação com a somatória de esfacelos, ou seja, de tecidos mortos que se 

desprendem do meio a que pertencem histologicamente, e material amarelado desvitalizado. 

O estágio 3 pode ainda apresentar-se associado à infecção, mas a fáscia muscular se 

mostra preservada. A lesão se apresenta com margens bem definidas e geralmente não é 

dolorida. 

Comprometendo o tecido subcutâneo, a úlcera por pressão compromete o tecido 

predominantemente formado por células adiposas. Tal tecido, também conhecido como tecido 

adiposo é o maior depósito de energia do corpo, energia esta armazenada sob a forma de 

triglicerídeos. Localizado a baixo da pele, o tecido subcutâneo também atua como modelador 

da superfície corpórea; como isolante térmico, já que as gorduras são más condutoras de 

calor; como redutor de impactos, já que se apresenta como coxim absorvente de choques, 

principalmente nas regiões plantares e palmares; como auxiliar na manutenção de certos 

órgãos em  suas  posições  normais; além  de preencher  espaços  entre  outros  tecidos (COLI; 



 6

VATTIMO; GEMPERLI apud KNOBEL, 1998; DECLAIR, 1999; JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Úlcera por pressão em estágio 3, com perda significativa da pele. 

Fonte: Bou et al. (2002). 
 

No estágio 4, ilustrado na figura 5, há perda cutânea de extensão total com destruição 

da fáscia e músculo, de tecido ósseo e de estruturas de suporte, como os tendões. 

A úlcera se mostra profunda, freqüentemente com tecido necrótico, exsudato e 

infecção. Geralmente não é dolorida. A formação de túneis ou de tratos fistulosos também 

pode estar associada. 

Neste momento, é importante lembrar que os músculos são estruturas 

importantíssimas, que movem os segmentos do corpo por contração, ou seja, por 

encurtamento de distância que existe entre suas extremidades fixas. Os músculos esqueléticos 

não funcionam sem inervações e, por este motivo, são inervados e ricamente vascularizados. 

Cada fibra nervosa que penetra no músculo inerva muitas fibras musculares. A célula nervosa 

e sua fibra motora somada às fibras musculares por elas inervadas formam uma unidade 

motora e sensitiva. 

A inserção de um músculo a um osso ou a outro tecido efetua-se geralmente por um 

tendão alongado, em forma de corda ou por uma aponeurose larga e relativamente fina, ambos 
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formados por feixes de fibras colágenas. Os tendões também são vascularizados e inervados 

por fibras sensitivas que se originam nos nervos dos músculos e nos nervos vizinhos. 

Apresentam-se firmemente aderidos aos ossos, com resistência tensional notável. 

Lesando o tecido ósseo, a úlcera por pressão danifica a estrutura rija que serve de 

suporte para as partes moles, protege órgãos, sustenta e dá conformação ao corpo, produz 

células do sangue, que amplia as forças geradas na contração muscular, agindo como alavanca 

para os músculos. Além dessas funções, os ossos também agem como importantes depósitos 

de cálcio, fosfato e outros íons, armazenando-os ou liberando-os de maneira controlada, para 

manter constante a concentração dos mesmos nos líquidos corporais (COLI; VATTIMO; 

GEMPERLI apud KNOBEL, 1998; DÂNGELO; FATTINI, 2000; GARDNER; GRAY; 

RAHILLY, 1988; HESS, 2002; IRION, 2005; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999; SALTER, 

2001). 

 

Figura 5 – Úlcera por pressão em estágio 4, com comprometimento 
de tecido muscular e ósseo. Fonte: Pupin (2004). 

 

 

É importante considerar que há fatores cuja incidência pode agravar as condições 

favoráveis à manifestação da úlcera por pressão. Isso nos leva a crer que tais fatores merecem 

uma abordagem mais criteriosa. 
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1.3 Causas da manifestação da úlcera por pressão  

As úlceras por pressão são causadas por fatores extrínsecos ou intrínsecos, ou seja, 

por fatores externos ou internos. Entre os fatores extrínsecos, encontram-se a carga imposta 

sobre os tecidos exercida pela pressão decorrente de colchão, cadeira ou maca onde a pessoa é 

posicionada, o cisalhamento, a fricção, a imobilização e a umidade. Entre os fatores 

intrínsecos, incluem-se a idade avançada, processos patológicos, temperatura corporal, 

diminuição da perfusão tecidual, edema, fator nutricional, estado mental alterado, 

incontinência urinária, motricidade alterada, entre outros (GIARETTA; POSSO, 2005; 

IRION, 2005). 

É oportuno lembrar que, de acordo com Savanotti e Sgambatti (apud PUPIN, 2004), 

a lesão não ocorre somente quando a pessoa se encontra deitada, mas também na posição 

sentada. Os mesmos autores afirmam que, além da pressão extrínseca exercida no local, 

também agem as forças de cisalhamento e de fricção. 

A fricção ou atrito é uma força de resistência atuante sobre um corpo que evita ou 

retarda seu deslizamento em relação a um segundo corpo ou superfície com a qual mantém 

contato. A força de atrito atua sempre tangente à superfície nos pontos de contato entre os 

corpos e tem um sentido contrário ao possível movimento que um corpo possa ter ou tem em 

relação a outro (HIBBELER, 1998). 

Para Brunetti (2005), a fricção entre dois corpos é a força tangencial, o atrito que 

ocorre entre eles. Segundo o mesmo autor, a partir do atrito, ou seja, do deslizamento entre 

camadas de um corpo ou entre um corpo e outro, se originam as tensões de cisalhamento. Por 

definição, o cisalhamento é um fenômeno de deformação ao qual um corpo está sujeito 

quando as forças que sobre ele agem provocam um deslocamento em planos diferentes, 

mantendo o volume constante, ou seja, ocorre entre dois esforços paralelos em sentidos 

opostos (HOUAISS, 2001).  
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Na formação da úlcera por pressão, a fricção pode ser associada à movimentação 

passiva do cliente sobre a superfície de um lençol, o que pode promover a remoção da pele e o 

cisalhamento, decorrente da força de deslizamento de uma superfície sobre a outra, em 

sentido contrário, pode causar formação de bolhas na pele. 

O atrito e o cisalhamento são fatores de grande risco para a lesão tissular, porque 

através deles os vasos sanguíneos são comprometidos, causando a isquemia tecidual. Tal fato 

pode ocorrer em pacientes que são incapazes de se reposicionarem sozinhos no leito. Como 

exemplo, é mencionado o paciente que permanece com cabeceira elevada a 30º, onde o 

esqueleto tende a escorregar com a força da gravidade, sendo que as forças de atrito e de 

cisalhamento contribuem para a necrose dos tecidos na região sacra, o que mostra a figura 6 

(IRION, 2005; JORGE; DANTAS, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 – Força de cisalhamento na região sacra. 
Fonte: Jorge e Dantas (2003). 

 
 
 

Em relação à imobilização corporal prolongada da pessoa acamada ou cadeirante, o 

que corresponde a um fator extrínseco que propicia a formação da úlcera por pressão, 

Machado (2003) demonstra grande preocupação com aquela sequelada por lesão neurológica. 
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Entre as alterações neurológicas, são citados como fatores contribuintes para a 

instalação da ulceração na pele e tecidos adjacentes a diminuição da percepção sensorial, 

especialmente da dor, a diminuição da função motora e a alteração no nível de consciência 

(SOUZA, 2003). 

Para Koch et al. (1999), a úlcera por pressão pode surgir em pacientes com afecções 

graves do sistema nervoso, sobretudo nos hemiplégicos e paraplégicos, nos pacientes em 

estado de coma ou politraumatizados que não podem mover-se na cama. Entre os fatores 

predisponentes intrínsecos citados pelos autores, encontram-se a obesidade, caquexia, 

paralisias e incontinência de fezes ou urina. Entre os fatores predisponentes extrínsecos há a 

pressão local exercida pelo peso da pessoa por muitas horas na mesma posição e a fricção 

exercida por rugas e migalhas de alimentos na roupa de cama. 

Sampaio et al. (2003) corroboram os anteriores afirmando que tais ulcerações podem 

decorrer de fatores inerentes às doenças e ao estado do paciente, principalmente daqueles de 

alto risco, como os idosos acamados. Em relação aos idosos, segundo Cunha et al. (apud 

SANTOS; IDE, 2006), o ser humano na faixa etária de 65 a 75 anos é considerado velho 

jovem, entre 76 a 85 anos, velho-velho, e com mais de 85 anos, muito velho. 

Ao abordarmos os problemas relacionados aos idosos, principalmente aos acamados, 

não podemos deixar de salientar a incontinência fecal ou urinária, as quais, como já 

mencionadas anteriormente, favorecem o surgimento da úlcera por pressão. 

Berger e Poirier (apud SANTOS; IDE, 2006) lembram que o organismo precisa 

eliminar os produtos resultantes do metabolismo para que se mantenha saudável, sendo que as 

principais vias de excreção ou eliminação são os intestinos e o sistema urinário.  

De acordo com Papaléo (1997), a incontinência é um dos problemas mais freqüentes 

e que mais afligem os idosos. Segundo o mesmo autor, há exercício apropriado para melhorar 



 11

a tonicidade muscular e apoiar a estrutura pélvica (útero, bexiga e reto), corrigindo ou 

atenuando alguns casos de incontinência em mulher idosa. 

A incontinência fecal pode surgir a partir das alterações intestinais que ocorrem com 

o envelhecimento do organismo. Os idosos podem apresentar incontrolada eliminação de 

fezes decorrente da redução da superfície mucosa e das vilosidades intestinais, fato que 

acontece devido à idade avançada. Além disso, há o aumento da prevalência de doença 

diverticular relacionada às alterações morfológicas e biomecânicas do cólon intestinal e o 

comprometimento da resistência da parede colônica às pressões intraluminais elevadas. 

(FREITAS et al., 2002 apud SANTOS; IDE, 2006). 

Em relação à incontinência urinária, Freitas et al. (apud SANTOS; IDE, 2006) 

lembram que o envelhecimento da bexiga pode resultar no desarranjo do delicado equilíbrio 

entre os músculos estriados, ou voluntários, e os lisos, ou autonômicos, controlados pela ação 

simpática, responsável pelo relaxamento e pela capacidade de armazenamento vesical, e o 

parassimpático, com ação predominante na contração da bexiga e expulsão da urina, causando 

a incontinência urinária nas pessoas idosas. 

Sintetizando a diferença entre incontinência urinária de esforço e incontinência 

urinária total apoiamo-nos em Berger e Poirier, 1995 (apud SANTOS; IDE, 2006), ao 

afirmarmos que a incontinência de esforço é encontrada nos indivíduos que perdem pequenas 

quantidades de urina durante esforços físicos, e a incontinência total é nítida nos indivíduos 

que urinam contínua e imprevisivelmente. 

Porém, não são apenas os idosos que enfrentam o problema da úlcera por pressão 

decorrente da integridade da pele prejudicada relacionada à eliminação urinária ou fecal. De 

acordo com Barros, Freitas e Modesto (2004), o portador da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida também está incluído neste grupo. Os indivíduos com HIV/AIDS podem apresentar 

inúmeros episódios de incontinência fecal com diarréia, o que favorece o aparecimento das 
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lesões na pele. Os mesmos autores ainda salientam que, além da incontinência fecal, quando 

apresentam fadiga ou intolerância às atividades físicas, tais indivíduos passam boa parte do 

tempo acamados, favorecendo ainda mais o surgimento das ulcerações na pele e, 

conseqüentemente, contraindo mais portas de entrada às infecções. 

Sampaio et al. (2003), também alertam para o fato de que a úlcera por pressão não se 

apresenta apenas como uma ferida aberta e exposta ao meio ambiente, mas sim como uma 

porta de entrada às infecções que podem ser disseminadas por todo o organismo; chegando à 

sepsis, ou seja, a infecção generalizada causada por microorganismos patogênicos ou por suas 

toxinas disseminadas na corrente sanguínea e nos tecidos. 

Nota-se então que a úlcera por pressão danifica a integridade da pele e para descrever 

a importância da pele íntegra no ser humano, nos apoiamos nos relatos de Junqueira e 

Carneiro (1999) os quais afirmam ser a pele um dos maiores órgãos do corpo, atingindo cerca 

de 16% do peso corporal. 

Segundo Erhart (1992), Potter e Perry (2004), a pele, tegumento comum de 

revestimento de toda superfície corpórea, possui múltiplas funções, como a sintetização da 

vitamina D pela exposição a raios ultravioletas, regulação da temperatura, eliminação de 

substâncias nocivas ao organismo, proteção contra infecções agindo como barreira protetora 

contra microorganismos patogênicos; além de se apresentar como um órgão sensorial para dor 

e para detecção de variações relacionadas ao tato, temperatura e pressão, graças às suas 

terminações nervosas. 

De acordo com Michel (2000), o risco para infecção é definido como o estado no 

qual o indivíduo se encontra susceptível à invasão de microorganismos patogênicos e, entre os 

fatores de risco, a autora cita a destruição de tecidos e exposição ambiental aumentada, bem 

como as defesas primárias inadequadas que podem estar relacionadas à pele rompida. Afirma 

ainda que, em relação à integridade tissular prejudicada, o indivíduo pode apresentar 
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alterações lesionais em pele ou tecido subcutâneo, e isto por diversos fatores, como por 

exemplo, a pressão local. 

Observa-se então que a pele deve permanecer sempre íntegra, ou seja, lesões na 

mesma devem ser evitadas para que as portas de entrada a microorganismos patogênicos não 

sejam abertas. 

É oportuno lembrar que algumas partes do corpo são mais vulneráveis à formação da 

úlcera por pressão, como o occipício, pavilhões auriculares, escápulas, cotovelos, cristas 

ilíacas, região lombar e sacral, ísquios, trocânteres maiores, superfícies laterais dos joelhos, 

maléolos laterais, calcâneos, metatarsos e artelhos. Os tecidos moles são pressionados pelas 

proeminências ósseas naturalmente encontradas em tais regiões corporais, e pela superfície de 

apoio onde a pessoa é posicionada (IRION, 2005; JORGE; DANTAS, 2003). 

A pressão intrínseca, exercida pelas proeminências ósseas, e extrínseca, exercida pela 

superfície de apoio em tecidos moles pode ser observada na figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Pressão intrínseca e extrínseca em tecidos moles. 

Fonte: http://www.rampadeacesso.com/medicina/plastica/ Acesso em 18 Jun. 2004 
 

Já que a pressão local exercida é um dos mais agravantes fatores relacionados à 

formação da úlcera por pressão, é importante que se faça uma breve análise sobre ela. 
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1.4 Pressão extrínseca que favorece a formação da úlcera por pressão  

De acordo com Irion (2005), o elemento crucial na prevenção da úlcera por pressão é 

o alívio da pressão, já que os locais de desenvolvimento da ferida estão localizados nos 

tecidos subjacentes entre as proeminências ósseas e as superfícies de apoio. 

O risco tem sido relacionado como uma pressão constante de 70 mmHg durante 2 

horas para a produção de uma lesão irreversível, porém uma pressão maior por menos tempo 

ou uma pressão menor durante mais de 2 horas podem causar a necrose tissular (IRION, 

2005).  

Para Jorge e Dantas (2003), a lesão tecidual pode ser causada a partir de uma pressão 

externa maior que 32mmHg, isto devido à restrição do fluxo sanguíneo para a área. Coli, 

Vattimo e Gemperli apud Knobel (1998) afirmam que uma pressão maior que 25mmHg já é o 

suficiente para comprometer a perfusão sanguínea e as partes moles, causando isquemia e a 

possível necrose local. 

Guyton e Hall (1996) e Bou et al. (2002) afirmam que a pressão capilar sistêmica 

varia de 35mmHg nas extremidades arteriolares até 10mmHg nas proximidades das 

extremidades venosas, sendo que a pressão capilar média na maioria dos leitos vasculares é de 

aproximadamente 17mmHg. Segundo os mesmos autores, a pressão superior a 17mmHg 

sobre os tecidos é suficiente para provocar um colapso vascular na zona capilar, levando a 

anóxia ou falta de oxigênio tecidual. 

Observam-se controvérsias em relação ao total da pressão externa que pode levar à 

formação da úlcera por pressão, porém, direta ou indiretamente, parece que todos os autores 

concordam com o fato de que a diminuição da pressão exercida externamente pode minimizar 

as ocorrências de lesões isquêmicas na pele. 

De acordo com Irion (2005), a pressão de contato refere-se à pressão medida entre 

uma superfície de apoio e uma proeminência óssea. 
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Esses dados revelam a necessidade de se viabilizar a utilização correta, oportuna e 

eficaz de equipamentos mais hábeis a precaver o surgimento das úlceras por pressão em 

pessoas acamadas. 

Neste momento, é oportuno enfatizar os problemas circulatórios causados pela 

imobilização no leito, os quais podem estar relacionados à pressão externa exercida pela 

superfície de apoio onde a pessoa é posicionada, pressão esta que danifica os tecidos moles 

adjacentes às proeminências ósseas. 

Por esta razão, faz-se relevante lançar novas luzes sobre os aspectos atinentes aos 

produtos cujos resultados apontam para um combate eficiente à formação da úlcera por 

pressão. 

 

1.5 Produtos conducentes à prevenção da úlcera por pressão 

Três papéis consideráveis da superfície de apoio devem ser observados: a imersão, o 

envelopamento e a estabilidade corporal. 

A imersão permite que as proeminências ósseas mergulhem na superfície de apoio, 

de modo que a pressão possa ser transferida para os tecidos em torno das proeminências 

ósseas. A baixa imersão impõe uma pressão maior contra a proeminência óssea à medida que 

os tecidos circunjacentes executam pouco contato com a superfície de apoio. 

O envelopamento é a capacidade da superfície de apoio de deformar-se em torno de 

quaisquer irregularidades. Enquanto na imersão a superfície de apoio apresenta o seu máximo 

de abertura para receber a área corporal, no envelopamento há a preocupação com o contorno 

da superfície em relação ao que é colocado sobre ela. 

É interessante que a superfície de apoio também ofereça adequada estabilidade 

corporal a qual se refere à capacidade do cliente de ser mantido no lugar pela superfície. Uma 

imersão elevada pode oferecer uma boa estabilidade postural, mas o envelopamento pode, a 
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partir de materiais que flutuam abaixo da cobertura da superfície de apoio, produzir 

estabilidade postural insuficiente (IRION, 2005). Desse modo, observa-se que a escolha da 

superfície de apoio é muito importante, uma vez que vários fatores podem atuar sobre sua 

eficiência e eficácia. 

Em um protocolo realizado para prevenção da úlcera por pressão, verifica-se, entre 

outros itens, a necessidade do colchão piramidal, também conhecido como colchão caixa ou 

casca de ovo, bem como de protetores de calcâneos e cotovelos para reduzir a pressão 

extrínseca em áreas de saliência óssea. O mesmo protocolo recomenda travesseiros ou coxins 

em tais saliências, para proporcionar o efeito ponte, de forma que a área corporal não toque a 

superfície do colchão. Aconselha ainda que o paciente seja elevado e não arrastado na cama, 

evitando, assim, a fricção sobre a pele (SALOMÉ; ASSUNÇÃO; SANTOS, 2004). 

A terapia de ar fluidificado com Sistema Clinitron aplica o benefício da flutuação em 

um ambiente completamente seco. Quando ligado, o ar ambiente é drenado para o interior do 

sistema, filtrado, resfriado ou aquecido e forçado para cima por meio de bolhas as quais se 

ajustam e se movimentam, criando o efeito de fluido e de flutuação. 

O sistema Therapulse, através da suspensão das almofadas que é alternada pelo 

enchimento e esvaziamento, ajuda a manter a pressão sobre a pele abaixo do ponto de oclusão 

capilar, minimizando o risco de ruptura dos tecidos (SWEARINGEN; HOWARD, 2001).   

O acolchoado de pele de carneiro auxilia o corpo a distribuir a pressão ao redor das 

proeminências ósseas, além de propiciar a circulação de ar e aumentar a absorção da 

transpiração.  

Em relação ao colchão piramidal, é importante salientar que sua superfície rugosa 

minimiza os pontos de pressão sobre as saliências ósseas e melhora a circulação de ar. 
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A terapia por pressão alternada é realizada a partir de um modelo de colchão 

ondulante cujo revestimento toca os pontos de pressão sobre o corpo a cada 5 minutos, 

permitindo a rápida circulação de ar com estímulo da circulação periférica.  

O forro de flutuação que possui substância gelatinosa em seu interior modela o corpo 

minimizando a pressão exercida nas saliências ósseas.  

O colchão de água exerce um menor grau de pressão sobre a pele, se comparado com 

os colchões convencionais utilizados em hospitais e em domicílios, assim como o colchão de 

ar, que possui compartimentos cheios de ar, os quais podem ser inflados com pressões 

variáveis e, dessa forma, proporcionar diferentes níveis de suporte às varias partes do corpo. 

O colchão de água e o colchão de ar são indicados para manter o paciente suspenso, longe da 

superfície de apoio, agindo assim como os outros dispositivos citados, ou seja, como 

auxiliadores na prevenção da úlcera por pressão. (COSTA; BARBIERI, 1999; 

SWEARINGEN; HOWARD, 2001). 

Os dispositivos em forma de acolchoados ou colchonetes devem ser fixados sobre 

um colchão convencional. O colchonete de ar deve ter no mínimo 7,5cm de profundidade, o 

de gel, 5cm, e o de espuma, 13cm. 

Uma combinação de espuma elástica, gel ou câmaras de ar permite estabilidade 

postural devido às propriedades de imersão e envelopamento, já que a espuma elástica é 

concebida de modo a deformar para acomodar uma carga colocada sobre a superfície de 

apoio, podendo ser constituída por várias camadas. A espuma isolada perde sua resiliência e 

afunda à medida que é degradada com o tempo, alem de ter uma capacidade limitada de 

envelopamento e imersão. A espuma isolada pode também reter calor e umidade junto à pele, 

necessitando de um revestimento poroso que promova a circulação da umidade através da 

superfície. A espuma viscoelástica é fabricada a partir de células abertas termossensíveis. 

Quanto mais próxima do contato com a pele, mais macia se torna e isso decorrente do 
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aumento da temperatura. A natureza viscoelástica ajuda a espuma a adaptar-se à superfície do 

corpo, reduzindo a pressão de contato (IRION, 2005). 

Sem sombra de dúvidas, os pesquisadores acima citados demonstram enorme 

preocupação com a redução da pressão exercida pela superfície de apoio onde a pessoa 

acamada é posicionada. 

Há 19 anos atuando na área da enfermagem e conhecendo de perto a problemática 

relacionada à prevenção da úlcera por pressão, partimos em busca de mais um dispositivo que 

pudesse colaborar na redução da pressão extrínseca local e, dessa forma, acrescentar um dado 

novo às conquistas cientificas sobre o tema. Para tanto, decidimos conhecer melhor o colchão 

magnético. 

O colchão magnético tem sido divulgado no mercado de consumo como um produto 

que, entre os inúmeros benefícios que oferece ao usuário, pode colaborar na prevenção da 

úlcera por pressão em pessoas acamadas. 

É oportuna a busca de conhecimentos mais aprofundados sobre tal colchão, porém, a 

priori, faz-se necessária uma breve recapitulação histórica sobre o fenômeno do magnetismo. 

 

1.6 O Magnetismo na história da humanidade 

Segundo Pessa (1983), o magnetismo pode ser definido como uma propriedade que 

certos corpos têm de atrair alguns metais pela força por eles exercida, conhecia como força 

magnética. Segundo os mesmos autores, tais corpos são chamados de ímãs. 

Os efeitos dos campos magnéticos são conhecidos desde épocas muito antigas, 

provavelmente há cerca de 3000 anos atrás, quando, na Magnésia, as primeiras observações 

de minerais magnéticos foram realizadas, mais precisamente da magnetita (Fe3O4), que é um 

ímã permanente que se encontra em forma natural. Desde então, os efeitos produzidos por 

esses minerais despertam a curiosidade e o interesse dos homens. 
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De fato, o ímã é capaz de atrair o ferro de forma tão intensa que não se pode negar a 

existência de uma força de ação à distância. Na presença de um ímã, o ferro se torna 

magnetizado, sem que haja perdas de magnetismo do ímã. 

Entre os materiais que apresentam propriedades magnéticas, o ferro é sem duvida o 

mais interessante, porem outros materiais, como o níquel e o cobalto, também apresentam 

propriedades magnéticas semelhantes formando o grupo dos ferromagnéticos. Há materiais 

que, sob certas condições, apresentam efeitos magnéticos não da mesma ordem de grandeza 

dos ferromagnéticos, mas sim muito menor, conhecidos como paramagnéticos, como o 

alumínio. Há ainda os diamagnéticos, como o bismuto. (BARROS; ESQUIVEL, 1984; 

MARTINS, 1975; REITZ; MILFORD; CHRISTY, 1982). É interessante observar que dois 

ímãs podem se atrair ou se repelir à distância, com efeitos de força que ultrapassam qualquer 

obstáculo conhecido. 

A descoberta das propriedades de orientação desse material no eixo Norte-Sul teve 

uma profunda influência na navegação e exploração marítima e terrestre. Exceto por essa 

aplicação, contudo, o magnetismo foi pouco usado e era um fenômeno ainda pouco conhecido 

até o inicio do século dezenove, quando Oersted descobriu que uma corrente elétrica produzia 

um campo magnético. Esse trabalho, juntamente com os trabalhos posteriores de Gauss, 

Henry, Faraday e outros, projetou o campo magnético como associado ao campo elétrico. O 

trabalho de Maxwell mostrou que essa associação é real e que os campos elétrico e magnético 

estão entrelaçados, formando um único campo: o campo eletromagnético. 

Os esforços de homens que se dedicaram a esse gênero de experiências tiveram como 

conseqüência o desenvolvimento da maquinaria elétrica, dos equipamentos de comunicação e 

dos computadores, objetos que desempenham importantes papéis em nossa vida cotidiana.  

(REITZ; MILFORD; CHRISTY, 1982; BARROS; ESQUIVEL, 1984). 
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Somente em 1600 é que se levantou a hipótese de que a Terra se comportava como 

um grande ímã, e vários trabalhos iniciaram-se no sentido de encontrar no campo magnético 

uma forma de cura para doenças. A questão da cura pode ser explicada, em vários casos, pelas 

propriedades químicas da magnetita, que não sofre corrosão, e não por suas características 

magnéticas intrínsecas, assim como a causa da orientação da agulha de uma bússola é 

explicada através do campo da Terra, não sendo necessário recorrer ao mundo supralunar para 

se entender o fenômeno. 

Em meados de 1734, teve inicio uma série de tentativas de curas medicinais 

utilizando ímãs. Várias patologias foram tratadas e curas consideradas surpreendentes para 

aquela época foram alcançadas. Estudos de efeitos de campos magnéticos fracos, inferiores a 

5 Gauss, foram feitos em vários organismos com resultados positivos, sem, contudo, se 

conhecer os mecanismos de percepção envolvidos (BARROS; ESQUIVEL, 1984).  

Em 1975, foram descobertas bactérias que respondiam diretamente ao campo 

geomagnético, nadando na direção das linhas de campo magnético, constituindo a primeira 

evidência de que esse campo poderia influir diretamente no comportamento do ser vivo 

(BLAKEMORE, 1975 apud BARROS; ESQUIVEL, 1984). 

Em contrapartida, estudos têm sido realizados na busca de informações sobre a 

atuação dos campos elétricos ou magnéticos como agentes indutores de efeitos genotóxicos, 

com potencial risco carcinogênico, em modelos animais à luz do risco potencial para os seres 

humanos. (MCCANN; DIETRICH; RAFFERTY, 1998). 

O colchão magnético, objeto de pesquisa do presente estudo, possui entre seus 

componentes as pastilhas de magneto, que lhe conferem a presença de um campo magnético. 

A literatura sobre o produto é escassa e um questionamento se pronuncia sobre os 

colchões magnéticos e as empresas responsáveis pelos mesmos, principalmente no que se 
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refere ao campo das úlceras por pressão em pessoas acamadas. Para tanto, é de grande 

importância a analise do produto sob a ótica de seus produtores. 

 

1.7 O colchão magnético sob a ótica de seus produtores 

Conforme relata a Cia do Sono (2006), uma das empresas brasileiras fabricantes de 

colchões magnéticos, o produto, com camadas justapostas e sistema de densidade progressiva, 

funciona como um verdadeiro tratamento na prevenção de problemas de coluna. A anatomia e 

estrutura do colchão mantêm o corpo na posição ortopédica correta, proporcionando conforto 

enquanto trata da saúde. 

Outros benefícios também são relatados, como a sensação de relaxamento provocado 

pelo perfilado terapêutico, a melhoria da circulação sanguínea, bem como o relaxamento 

nervoso e muscular resultantes do uso dos magnetos, a prevenção do envelhecimento precoce 

e o tratamento de dores e inflamações resultante da expulsão de toxinas do organismo ativada 

pelo infravermelho. 

“Seguramente o colchão magnético é um produto excelente para pessoas 

acamadas. A camada superior é em alto-relevo e proporciona uma massagem 

suave, digital, semelhante ao DO-IN em terceiro grau (suave e duradoura). 

Essa massagem constante provoca uma melhora significativa na circulação 

sanguínea da pessoa acamada, evitando com isso as escaras e hematomas. 

Para essas pessoas há ainda uma espuma especial, de viscoelástico, 

conhecida como espuma da NASA. Recomendamos essa espuma para 

pessoas idosas e para aquelas que não podem sentir o peso do corpo sobre o 

colchão. Isso porque essa espuma tem características que distribuem melhor 

o peso e o calor do corpo, levando a pessoa a sentir-se como se estivesse 

levitando, sem atrito com o colchão. O perfilado terapêutico (camada 

superior do colchão) é vulcanizado, não permitindo a passagem de umidade, 

suor, saliva ou urina. Com isso, não há proliferação de fungos, ácaros e 

bactérias, tão comuns em colchões convencionais, principalmente quando a 

pessoa fica muito tempo na cama” (SANTOS, 2005).  
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“O colchão magnético com infravermelho longo é excelente para pessoas 

paralíticas porque contém magnetos que auxiliam na melhora da circulação 

sanguínea, inclusive prevenindo entupimento de veias e artérias. O 

infravermelho longo presente nos colchões atua diretamente nos líquidos do 

corpo, incluindo o sangue, ajudando a eliminar as toxinas e retenções de 

líquidos presentes no organismo. O infravermelho longo oferece os mesmos 

benefícios que os raios do sol nas primeiras horas da manhã, ajudando a 

fortalecer os ossos e combatendo inflamações no corpo e auxiliando na 

cicatrização de ferimentos e cortes, escaras, etc. O perfilado em alto-relevo, 

oferecido pela espuma superior do colchão, oferece suave massageamento 

ao corpo, permitindo uma melhor ventilação, evitando suor e escaras bem 

como alergias na pele e respiratórias. Os colchões são recomendados por 

médicos para evitar problemas de coluna, hérnias de disco e lombalgias, 

dentre outros. Por todo o exposto, pode-se afirmar que o produto é muito 

benéfico para a pessoa paralítica” (SANTOS, 2006). 

 

A empresa brasileira Mag&Ma, também fabricante de colchões magnéticos, ao 

abordar um de seus modelos chamado Magma Plus Box, afirma que o produto, através da 

distribuição de centenas de imãs com carga de 700 gauss unipolar que agem diretamente no 

fluxo sanguíneo, atua de forma benéfica no organismo humano. 

A empresa cita, entre os benefícios que podem ser alcançados pela pessoa que utiliza 

o colchão, o seguinte: 

“Prevenção de enfartes e derrames, controlando a pressão alta e baixa; no 

alívio de dores em órgãos internos, região lombar, torcicolo, musculares, 

coluna e reumáticas; no auxilio de tratamentos de varizes, prisão de ventre, 

cãibras, distúrbios gastrointestinais, anemia, insônia, diabetes, artrite, gota, 

estresse, enxaqueca, formigamento nas mãos e pés. No benefício 

massageador, o colchão proporciona a automassagem relaxante tipo Do-In. 

Em conjunto com o campo magnético permite um sono em estado delta 

(sono profundo). Como resultado da massagem, ocorre: profunda 

descontração, relaxamento de tensões, ativação da circulação sanguínea.” 

No beneficio ortopédico: “correção de vícios de má postura, não agredindo 

a coluna.” No benefício respiratório: “melhor funcionamento do sistema 

respiratório, através de produtos com função bactericida, antimofo, anti-
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odor, anti-umectante, que combatem os ácaros, promovem ventilação entre 

o corpo e o colchão, respiração da pele durante o sono, mais oxigênio e 

menos calor” (ANEXO A). 

 

A mesma empresa menciona ainda os problemas causados pela síndrome da falta de 

magnetismo, o que pode ser observado a seguir: 

“Entre os problemas causados pela síndrome da falta de magnetismo, há a 

má circulação sanguínea, o cansaço na visão, o desinteresse sexual, o 

diabetes, a dormência nas pernas e mãos, o mau funcionamento do rim, o 

reumatismo, a sinusite, as tonturas e as varizes” (ANEXO B). 

 

Ao se referir ao modelo Mag&Ma Plus Basic Luz,  faz menção ao poder da “pedra 

elétrica” ou seja, da turmalina. 

“Durante o processo de fabricação do colchão, alem do magnetismo dos 

ímãs, são aplicados uniformemente pastilhas com cristais de turmalina, 

garantindo ao usuário mais uma forma de cuidar melhor da saúde, e isso 

apenas dormindo. Esse modelo atua também no aumento de íons de cálcio 

dentro das células, é eficaz no combate à retenção de líquidos, elimina 

toxinas e células do organismo, elimina acúmulo de ácido láctico 

responsável por dores musculares provocadas pelo excesso de atividades 

físicas, combate a quantidade excessiva de radicais livres, retarda o 

envelhecimento  das  células  e promove  a  alcalinização  do  sangue” 

(ANEXO C). 

 

Vanderley (2002) afirma que as pastilhas contidas no colchão, formadas a partir da 

mistura coloidal de platina, titânio e alumínio, melhoram o fluxo sanguíneo das extremidades 

do corpo, além de aumentar a temperatura corpórea facilitando a recuperação da temperatura 

superficial. Segundo o mesmo autor, tais pastilhas têm ainda a propriedade de expulsão de 

gases e materiais indesejáveis do interior do organismo, promovendo a diminuição da 

acidificação sanguínea e favorecendo a chegada de nutrientes ao interior celular, colaborando 

nos processos patológicos ósteo- articulares e asmáticos infantis. 
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É oportuno salientar que não encontramos embasamento científico que fosse de 

encontro a tais informações, ou seja, não encontramos dados em literatura que validassem 

cientificamente o que dizem as empresas que comercializam os colchões magnéticos. 

Por tanto, enfatizamos que as opiniões dos fabricantes e representantes descritas 

neste trabalho são para mostrar os supostos benefícios que o colchão magnético proporciona 

aos seres humanos, benefícios estes que precisariam ser explorados e mostrados com uma 

metodologia mais apurada. 
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2. OBJETIVOS 

 

Analisar e comparar sintomas relacionados aos calcâneos de indivíduos sadios 

submetidos a colchões magnéticos e colchão hospitalar convencional. 

 

Identificar e comparar as pressões exercidas por colchões magnéticos e colchão 

hospitalar convencional sobre calcâneos de indivíduos sadios.  
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3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudo 

Experimental, com abordagem quantitativa. 

3.2 Local  

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Enfermagem da UNIVAP (Universidade 

do Vale do Paraíba), após autorização do diretor da Faculdade de Ciências da Saúde e da 

Coordenadora do Curso de Enfermagem da referida Universidade (APÊNCICE A). 

O local foi escolhido por conter recursos materiais necessários à pesquisa.  

3.3 Material  

Foram utilizadas três camas mecânicas modelo hospitalar manual fowler com 

movimentos executados por manivelas, três travesseiros de espuma com cobertura 

impermeável, três escadas de dois degraus com placas de borracha sobre as bases metálicas, 

um colchão hospitalar de espuma com densidade 28 e recoberto com impermeável azul, o 

qual foi chamado de “colchão hospitalar” durante a pesquisa, lençóis e fronhas de mesmo 

tecido e cor. 

Ao local da pesquisa foram encaminhados dois colchões magnéticos sendo que o 

primeiro, com cobertura impermeável, foi chamado de “colchão Mag.C/I” (colchão magnético 

com impermeável), e o segundo, sem cobertura impermeável, foi descrito como “colchão 

Mag.S/I” (colchão magnético sem impermeável). Ambos de densidade progressiva, segundo 

as empresas que os produziram. 

O colchão Mag.C/I foi gentilmente cedido por uma empresa do Rio Grande do Sul, 

exclusivamente para fins científicos. O sigilo em relação ao nome da empresa foi mantido 

respeitando o acordo realizado com a mesma. 
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O colchão Mag.S/I proveio da empresa Mag&Ma, localizada no estado de São Paulo, 

através de compra realizada pela autora da pesquisa. 

A figura 8 mostra a cama hospitalar com Colchão Hospitalar densidade 28, na figura 

9 pode-se observar a cama hospitalar com colchão Mag.S/I e na figura 10, a cama hospitalar 

com colchão Mag.C/I. 

Foi utilizado também, através de recursos financeiros da autora, um termômetro 

digital da marca Microtherm, um esfigmomanômetro e um estetoscópio da marca BD, uma 

balança eletrônica de precisão da marca Mallory com capacidade de 5Kg e intervalos de 1g, 

uma câmera digital da marca Sony de 4.1 mega pixels com 3.0X zoom óptico/digital, 01 

prancha de madeira de 2m de comprimento x 1,30m de largura x 2cm de altura, 1 nivelador 

com coluna d’água em estrutura de madeira, tintas da marca Acrilex Pintura a Dedo nas cores 

azul, verde e vermelha, panos brancos de algodão, sabão liquido neutro e folha de acetato 

quadriculada de 1 em 1mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Cama hospitalar com colchão hospitalar  

do laboratório de enfermagem da UNIVAP. 

 

 

 

 



 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Cama hospitalar com colchão Mag. S/I  

no laboratório de enfermagem da UNIVAP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Cama hospitalar com colchão Mag.C/I 

 no laboratório de enfermagem da UNIVAP. 
  

 

3.4 Amostra 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVAP, conforme protocolo 

nº. L131/2005/CEP, Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (ANEXO D), 

foram convidados estudantes do terceiro e quarto ano do curso de enfermagem e funcionários 

da mesma universidade a serem voluntários da pesquisa. Participaram 40 voluntários adultos, 
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sadios, de ambos os sexos, com idade igual ou maior a 20 anos. Dos 40 voluntários, 30 

participaram da primeira fase da pesquisa e 10 da segunda, conforme descrito posteriormente. 

 

3.5 Critérios de inclusão 

Foram incluídos na pesquisa os voluntários com nível de escolaridade fundamental 

completo ou maior, com idade entre 20 e 60 anos, sem alteração vascular em membros 

inferiores ou apenas com discretas vasodilatações em tais membros, que assinaram o termo de 

participação com consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B) o qual foi realizado 

conforme exigências do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVAP. 

 

3.6 Critérios de exclusão 

Foram excluídos da pesquisa os voluntários portadores de marcapasso definitivo, 

válvula cardíaca ou hidrocefálica artificial, portadores de insuficiência renal ou em tratamento 

de hemodiálise, isso porque, segundo as empresas que produzem o colchão magnético, o 

equipamento pode interferir no mecanismo de marcapasso e válvulas artificiais, bem como na 

retenção de líquidos orgânicos. Foram excluídas as voluntárias em período menstrual devido 

alteração hormonal que podem edemaciar os pés, os voluntários com pés edemaciados, com 

ferimentos nos calcâneos, com vasodilatação acentuada, com trombose venosa profunda ou 

outra alteração vascular acentuada em membros inferiores, as quais poderiam acentuar os 

possíveis sintomas que seriam relatados em relação aos calcâneos; os portadores de patologia 

respiratória que dificultasse a permanência em posição supina horizontal, ou outras 

patologias, como hipertensão arterial sistêmica e diabetes. 
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3.7 Pré-teste 

O pré-teste, voltado à primeira fase da pesquisa foi realizado com 6 voluntários, 

sendo 4 do sexo feminino e 2 do sexo masculino que, depois de orientados sobre a natureza da 

pesquisa e os procedimentos pelos quais passariam, assinaram o termo de participação com 

consentimento livre e esclarecido. 

Cada voluntário permaneceu em posição supina em cada colchão, em dias diferentes, 

ou seja, um voluntário não se deitou em mais de um colchão em um mesmo dia, evitando 

assim possível resultado falso positivo por alteração vascular decorrente da compressão 

prolongada nos calcâneos. É importante salientar que os voluntários eram orientados sobre os 

três colchões utilizados, porém não eram informados em qual dos colchões se deitariam no 

momento da pesquisa. 

Foi solicitado a cada voluntário que permanecesse o período de 60 minutos em 

posição supina sem movimentar os pés, porém o mesmo ficava livre para sair de tal posição 

ou movimentar os pés no momento em que julgasse necessário, interrompendo a pesquisa. Os 

6 voluntários permaneceram em cada colchão durante 60 minutos na posição solicitada e sem 

movimentar os pés, sendo que a cada 10 minutos foram questionados sobre as alterações 

sintomáticas nos calcâneos. Notamos que os sintomas, bem como a intensidade dos mesmos, 

variavam de acordo com o decorrer do tempo. 

O pré-teste nos permitiu nortear os termos verbalizados pelos voluntários sem 

indução de respostas, isso devido às inúmeras formas de relatos que caracterizavam um 

mesmo sintoma, relatos estes que serão exemplificados a seguir: 

Os termos “peso no calcâneo” ou “calcanhares comprimidos”, referidos por 2 

voluntários, eram a “pressão no calcâneo”, referido por 4 voluntários. 
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Os termos “calcanhar pegando fogo” ou “calcanhar ardendo” ou “calcâneos em 

brasas” ou “calcâneos sobre algo quente”, referidos por 4 voluntários respectivamente, eram a 

“queimação no calcâneo”, referido por outros 2 voluntários. 

Os termos “calcâneos dormindo” ou “não sinto mais os calcanhares”, referidos por 2 

voluntários eram a “dormência no calcâneo” referido por 1 voluntário ou “calcanhares 

dormentes”, referido por 3 voluntários. 

A dor foi o único sintoma que não apareceu sob outra forma de relato. 

Após tratamento dos termos verbalizados pelos voluntários do pré-teste, foi 

elaborado um quadro com os sintomas relatados, o qual, posteriormente, foi utilizado com os 

voluntários da amostra (APÊNDICE C). 

É oportuno ressaltar que o quadro era mostrado somente aos voluntários que 

relatavam os sintomas de forma semelhante ao descrito no pré-teste, com o intuito de auxiliar 

na verbalização, sendo que a não indução à resposta era observada de forma rigorosa. 

Os sintomas relatados eram registrados a cada 10 minutos. 

Os sinais vitais (temperatura axilar, freqüência cardíaca, freqüência respiratória e 

pressão arterial) foram aferidos após os 10 primeiros minutos e após os 60 minutos. 

O pré-teste também nos permitiu adequar melhor o instrumento de coleta para a 

pesquisa. 

Com o pré-teste, notamos as semelhanças de sintomas entre calcâneo direito e 

calcâneo esquerdo e, por este motivo, mesmo registrando os sintomas de ambos os calcâneos 

durante a pesquisa, demonstramos apenas os resultados relacionados ao calcâneo direito de 

cada voluntário. 

 

 

 



 32

3.8 Instrumento de coleta de dados 

Para a coleta de dados na primeira fase da pesquisa, foi elaborado um formulário 

construído com base nos objetivos da pesquisa, contendo perguntas abertas e fechadas 

(APÊNDICE D). 

Tal instrumento foi dividido em quatro partes, sendo a primeira referente à 

caracterização do voluntário, a segunda aos antecedentes pessoais do voluntário, a terceira ao 

exame físico específico para o estudo a qual foi subdividida em 3a para membro inferior 

direito e 3b para membro inferior esquerdo, e a quarta parte foi destinada aos dados obtidos 

durante a realização dos experimentos. 

A quarta parte, chamada de “dados obtidos durante os experimentos”, também foi 

subdividida em 4a e 4b. A 4a abordou a especificação do colchão utilizado, o tempo 

suportado no colchão em posição supina e sem movimentar os pés, os sintomas relatados pelo 

voluntário a cada 10 minutos em relação a cada calcâneo, os sinais vitais apresentados 

(temperatura axilar, freqüência cardíaca, freqüência respiratória e pressão arterial) nos 

primeiros 10 minutos e após o tempo máximo suportado, o nome do voluntário com 

assinatura do mesmo, a data e o horário de inicio e término da coleta.  

Esta última parte foi preenchida uma, duas ou três vezes, de acordo com a 

disponibilidade do voluntário em participar da pesquisa, já que o mesmo poderia se deitar em 

apenas um colchão, ou em dois ou nos três. 

É importante ressaltar que uma vez incluído na pesquisa, o voluntário tinha seus 

membros inferiores examinados sempre que se apresentava para deitar-se em um dos 

colchões; tal exame buscava principalmente a presença de edemas ou alterações nos calcâneos 

as quais poderiam surgir em curtos intervalos de tempo. As mulheres eram sempre 

questionadas sobre o período menstrual. 
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É oportuno salientar que na segunda fase da pesquisa foi utilizado o instrumento de 

coleta já citado até a 3ª parte e a 4b abordou a especificação do colchão, a cor da tinta 

utilizada na demarcação dos calcâneos e o peso de cada pé (APÊNDICE E).  

 

3.9 Coleta de dados  

A coleta de dados foi realizada no período de outubro de 2005 a maio de 2006. 

Na primeira fase foram registrados os relatos dos sintomas de alterações nos 

calcâneos direito e esquerdo pelos 30 voluntários que simularam pessoas acamadas imóveis. 

Foram demonstrados os resultados relacionados apenas ao calcâneo direito, devido 

às semelhanças de sintomas relatados pelos voluntários em relação a ambos (direito e 

esquerdo). 

Dos 30 voluntários, 07 deitaram-se nos 03 colchões em dias alternados, ou seja, cada 

1 dos 7 voluntários experimentou os três colchões. Além dos 07 já citados, 23 voluntários se 

deitaram nos colchões aleatoriamente, ou seja, não se exigiu de tais voluntários que 

experimentassem os 3 colchões, poderiam se deitar em apenas 1 deles ou em 2 ou nos 3, mas 

sempre em dias alternados. Tal fato se deu pela dificuldade em se conseguir com um mesmo 

voluntário a disponibilidade de tempo para comparecer ao laboratório de enfermagem em três 

dias diferentes para a realização dos experimentos. 

O grupo que se deitou no Colchão Mag. C/I foi chamado de Grupo A, o grupo que se 

deitou no Colchão Mag. S/I foi chamado de Grupo B, e o grupo que se deitou no Colchão 

Hospitalar foi chamado de Grupo Controle. 

O voluntário, depois de conduzido ao Laboratório de Enfermagem da Faculdade de 

Ciências da Saúde da UNIVAP, era informado verbalmente sobre a natureza da pesquisa e 

sobre os dados contidos no termo de participação com consentimento livre e esclarecido. 
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Depois de retiradas suas dúvidas, lido e assinado o termo de participação, o 

voluntário retirava os calçados e meias (caso as estivesse usando), deitava-se no colchão 

recoberto com lençol e acomodava a cabeça em travesseiro recoberto com fronha. 

Seus membros inferiores (pernas e pés) eram examinados pela pesquisadora, através 

de observação e palpação. O exame buscava possíveis alterações vasculares acentuadas, 

edemas ou ferimentos nos pés, sendo que tais alterações excluíam o voluntário da pesquisa, o 

qual já se encontrava ciente sobre os critérios de inclusão e exclusão. 

Após o exame, o voluntário era orientado a permanecer em posição supina, de forma 

relaxada sobre o colchão, com os pés acomodados da melhor forma possível, como se o 

voluntário estivesse dormindo. Isso era necessário para que ocorresse a simulação de uma 

pessoa acamada imóvel, totalmente dependente de um cuidador para a realização dos 

movimentos de seus pés. 

O posicionamento do voluntário durante o experimento pode ser visualizado na 

figura 11 e os pés acomodados, como se o voluntário estivesse dormindo, podem ser 

observados na figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Voluntária posicionada durante experimento. 
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Figura 12 – Pés acomodados durante experimento. 

 

O voluntário permanecia livre para movimentar os membros superiores, cabeça e 

pescoço, mas não os membros inferiores. 

Nos primeiros 10 minutos, os sinais vitais (temperatura axilar, freqüência cardíaca, 

freqüência respiratória e pressão arterial) eram verificados e anotados no instrumento de 

coleta de dados. 

Após anotação dos sinais vitais, o voluntário era questionado sobre as possíveis 

anormalidades sintomáticas que estariam ocorrendo nos calcâneos. Se o voluntário não 

conseguisse expressar exatamente o que sentia ou se verbalizasse termos semelhantes aos 

detectados no pré-teste, o quadro de “possíveis relatos” era então mostrado na tentativa de 

ajudá-lo a definir sua resposta. Os questionamentos sobre as alterações sintomáticas nos 

calcâneos eram realizados a cada 10 minutos, até o tempo total de permanência no colchão e 

anotados no instrumento de coleta de dados. Após o tempo total de permanência no colchão, 

os sinais vitais eram novamente verificados com o voluntário ainda deitado, e anotados.  

Após a realização dos experimentos com os 30 voluntários, 10 novos voluntários 

foram convidados a passarem pela pesagem dos pés e demarcação dos calcâneos com tinta em 

pano branco, a fim de se verificar a pressão local exercida por cada colchão. Os critérios de 

inclusão e exclusão foram os mesmos utilizados no primeiro momento da pesquisa. 
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O voluntário, depois de conduzido ao mesmo laboratório, era informado verbalmente 

sobre a natureza da pesquisa e sobre os dados contidos no termo de participação com 

consentimento livre e esclarecido. Depois de retiradas suas dúvidas, lido e assinado o termo 

de participação com consentimento livre e esclarecido, o voluntário retirava os calçados e 

meias (caso as estivesse usando), deitava-se no colchão Mag. C/I, onde seus calcâneos eram 

cobertos com tinta verde atóxica e posicionados em tecido branco de algodão por 05 minutos 

de forma imóvel, o que pode ser observado na figura 13. Seus calcâneos eram então limpos 

com água, sabão neutro e enxutos. O procedimento era então repetido no colchão Mag. S/I 

com tinta azul, visualizado na figura 14, e no colchão hospitalar com tinta vermelha, 

conforme pode ser observado na figura 15. 

É importante ressaltar que em cada colchão o voluntário permanecia por 10 minutos 

antes de ter os calcâneos cobertos com tinta, buscando-se dessa forma a estabilidade 

circulatória dos pés. 

Os colchões eram sempre protegidos até a metade com lençol e o voluntário 

acomodava a cabeça em travesseiro recoberto com fronha. Antes do experimento, os 

membros inferiores (pernas e pés) eram examinados pela pesquisadora, através de observação 

e palpação. O exame buscava possíveis alterações vasculares acentuadas, edemas ou 

ferimentos nos pés, sendo que tais alterações excluíam o voluntário da pesquisa, o qual já 

estava ciente dos critérios de inclusão e exclusão. 
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Figura 13 – Calcâneo sendo demarcado em colchão Mag. C/I. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Calcâneo sendo demarcado em colchão Mag.S/I. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Calcâneo sendo demarcado em colchão hospitalar. 
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Após a demarcação dos calcâneos em tecido branco nos colchões, a balança de 

precisão era posicionada junto à porção inferior da prancha de madeira, a qual já se 

encontrava no chão, demonstrado na figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Balança de precisão posicionada 

 junto à prancha de madeira, no chão. 

 

 

A prancha era então recoberta com lençol e sua extremidade inferior nivelada com a 

balança de precisão, o que pode ser observado na figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Prancha de madeira e balança de precisão sendo niveladas. 
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Um travesseiro envolto em fronha era posicionado para acomodação da cabeça do 

voluntário na prancha. O voluntário se deitava em posição supina sobre a prancha de madeira 

e seu pé direito, abaixo da região maleolar, era posicionado sobre a balança, obtendo-se assim 

o peso do pé sem interferência do peso da perna ou do restante do corpo. O procedimento era 

repetido com o pé esquerdo, visualizado na figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Pé direito sendo pesado em balança de precisão. 
 

 

Após, as marcas obtidas nos panos eram medidas em folha de acetato quadriculada 

de 1 em 1mm, o que é mostrado na figura 19. Todos os dados eram registrados de forma 

escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Marcas de calcâneo sendo medidas em acetato quadriculado. 
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É oportuno salientar que para analisar a pressão exercida por cada colchão nos 

calcâneos, consideramos a “massa” o valor obtido na pesagem de cada pé de cada um dos 10 

voluntários, sendo representado em kg tanto o pé direito quanto o esquerdo. 

Partindo do principio que o “peso = massa x aceleração da gravidade” e que a 

aceleração da gravidade é de 9,8 m/s2, obtivemos o peso de cada pé, multiplicando a massa do 

mesmo pelo valor da aceleração antes mencionada. 

A partir da superfície ocupada por cada calcâneo em cada colchão, em mm2, 

conseguimos a superfície ocupada por cada um deles em cm2, uma vez que 100mm2 = 1cm2. 

Dividimos então a força exercida por cada pé pela superfície ocupada em cada 

colchão e obtivemos a pressão exercida por cada colchão em cada calcâneo. 
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4. RESULTADOS  

A tabela 1 mostra que houve a participação de 31 mulheres. É oportuno salientar que 

25 participaram da primeira fase da pesquisa e 06 da segunda. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos voluntários por faixa etária e sexo. 

SEXO 
IDADE 

Feminino % Masculino % 

20 – 30 17 54,8 5 55,5 

30 – 40 7 22,6 2 22,3 

40 – 50 6 19,4 1 11,1 

50 – 60 1 3,2 0 0 

> 60 0 0 1 11,1 

Total 31  9 100 
 

 

Em relação ao voluntariado masculino, participaram 05 homens na primeira fase da 

pesquisa e 04 na segunda, totalizando 09.  

A tabela 1 também permite inferir que, entre os 40 voluntários, a faixa etária 

predominante foi de 20 e 30 anos, com 22 (55%) voluntários. Na faixa entre 30 e 40 anos de 

idade, participaram 9 (22,5%) voluntários, 7 (17,5%) representaram a faixa etária entre 40 e 

50 anos, 1 (2,5%) a faixa entre 50 e 60 anos de idade e 1 (2,5%) voluntário apresentava mais 

de 60 anos de idade. 
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4.1 Relatos de voluntários em posição supina com calcâneos imóveis  

A análise dos sintomas relatados pelos 30 voluntários que permaneceram 60 minutos 

em posição supina nos colchões será apresentada em tabelas e figuras. 

É importante ressaltar que nem todos os voluntários relataram um só sintoma em um 

determinado momento, ou seja, como estavam livres para relatar o que sentiam, houve 

voluntários que relataram mais de um sintoma ao mesmo tempo. 

É oportuno salientar que serão mostrados somente os resultados relacionados ao 

calcâneo direito em virtude da grande semelhança ocorrida com os sintomas relacionados ao 

calcâneo esquerdo. 

O tratamento estatístico para analisar os sintomas relatados pelos 30 voluntários foi o 

teste de Chi Quadrado aplicado às tabelas de contingência, por utilizarmos variáveis de 

natureza qualitativa. O nível de significância escolhido foi 5%. 

p = 0,023  

Figura 20 – Nenhum Sintoma x Sintomas relatados aos 10 minutos. 
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A Figura 20 mostra os relatos de nenhum sintoma, ou seja, de calcâneo direito sem 

alteração versus a somatória de sintomas relatados já nos primeiros 10 minutos. 

O valor de p para o teste aplicado é menor que 0,05, o que implica que as diferenças 

observadas entre as colunas são reais, ou seja, nos primeiros 10 minutos a maioria dos relatos 

de alterações em calcâneo direito ocorreu nos colchões magnéticos, contrastando com os 

relatos encontrados no colchão hospitalar. 

Na continuação, vamos observar os resultados obtidos aos 20 min. 

 

Tabela 2 – Sintomas relatados aos 20 minutos. 

Grupo A Grupo B Grupo C Sintomas 
Relatados Colchão 

Mag.C/I 
Colchão 
Mag.S/I 

Colchão 
Hospitalar 

Nenhum Sintoma 0 0 7 
Pressão 3 6 7 

Queimação 4 4 1 

Dor 5 2 0 

Dormência 2 3 0 

p = 0,0012 

 

A tabela 2 revela que, aos 20 minutos, os relatos de “Nenhum Sintoma” aparecem 

apenas no colchão hospitalar, porém a presença de zeros em tal linha faz com que o teste 

estatístico perca a validez, mesmo com valor de p mostrando a diferença entre as proporções 

dos valores observados entre as colunas. Por esse motivo, fizemos a comparação entre as 

linhas de sintomas entre os três grupos de estudo. Para tanto, foi comparado o sintoma 

“Pressão”, o qual se destacou com um total de 16 relatos, com os demais sintomas (Figura 

21): 
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p = 0,01  

Figura 21 – Pressão x Outros Sintomas relatados aos 20 minutos. 
 

Através da Figura 21 podemos observar que aos 20 minutos existem sim diferenças 

entre os sintomas (P<0,05), sendo os outros sintomas diferentes da pressão aparecem em 

destaque nos colchões magnéticos e a pressão aparece mais no colchão hospitalar. 

A seguir vamos analisar os resultados obtidos após 30 min. 

 

Tabela 3 – Sintomas relatados aos 30 minutos. 

Grupo A Grupo B Grupo C Sintomas 
Relatados Colchão 

Mag.C/I 
Colchão 
Mag.S/I 

Colchão 
Hospitalar 

Nenhum Sintoma 0 0 3 
Pressão  1 5 6 

Queimação  5 3 5 

Dor  2 3 0 

Dormência  6 4 1 

p = 0,0383 
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Observamos novamente que o valor de p é menor que 0,05, o que implica que existe 

diferença entre as proporções dos valores observados entre as colunas. Porém, a presença de 

vários zeros nos dados faz com que o teste perca a validez. Como pode ser observada, a linha 

de “Nenhum sintoma” apresenta zeros nas colunas dos colchões magnéticos. Então fizemos a 

comparação entre as linhas de sintomas entre os três grupos de estudo. Para tanto, 

comparamos os sintomas “Pressão”, “Queimação” e “Dor ou Dormência” (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0,0481  

Figura 22 – Pressão, Queimação, Dor ou Dormência relatada aos 30 minutos. 
 

A tabela 3 revela que aos 30 minutos o grupo controle (colchão hospitalar) ainda 

apresenta voluntários sem sintomas. A Figura 22 mostra que há diferenças entre os sintomas, 

sendo que no colchão Mag C/I a pressão deixa de ser importante e a dor ou dormência passa a 

ser apresentada em maior número de relatos, enquanto que no colchão Mag S/I e no colchão 

hospitalar ainda a pressão é o sintoma mais freqüente. Porém, a mesma figura também mostra 

que os sintomas relatados nos três colchões são diferentes, sendo que nos colchões 

magnéticos pode-se observar uma migração para outros sintomas diferentes da pressão. 

A seguir observamos os resultados após 40 minutos. 
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Tabela 4 – Sintomas relatados aos 40 minutos. 

 

Grupo A Grupo B Grupo C Sintomas 
Relatados Colchão 

Mag.C/I 
Colchão 
Mag.S/I 

Colchão 
Hospitalar 

Nenhum Sintoma 0 0 1 

Pressão  1 2 5 

Queimação  6 4 5 

Dor  2 4 3 

Dormência  5 5 1 

p = 0.33 

Aos 40 minutos notamos p > 0,05, o que implica que todas as proporções observadas 

são estatisticamente semelhantes, ou seja, que o comportamento relativo entre os três colchões 

é igual. Porém, novamente a presença dos zeros na primeira linha invalida o teste, o que nos 

levou a fazer a análise unicamente com os dados dos sintomas (Figura 23). 

 
 

 

p = 0,2349 

Figura 23 – Pressão, Queimação, Dor ou Dormência relatada aos 40 minutos. 
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A Figura 23 também mostra que, aos 40 minutos, o comportamento dos três colchões 

é estatisticamente semelhante. Podemos observar que praticamente todos os voluntários 

relatam desconforto no calcâneo sendo que a pressão deixou de ser o principal sintoma 

relatado. 

Agora vamos analisar os dados após 50 minutos. 

 
Tabela 5 – Sintomas relatados aos 50 minutos. 

Grupo A Grupo B Grupo C Sintomas 
Relatados Colchão 

Mag.C/I 
Colchão 
Mag.S/I 

Colchão 
Hospitalar 

Nenhum Sintoma 0 0 0 

Pressão  0 2 6 

Queimação  2 3 5 

Dor  3 4 2 

Dormência  9 6 2 
 

p = 0.0366  

A tabela 5 revela que todos os voluntários relataram algum tipo de alteração no 

calcâneo aos 50 minutos. Na linha de “Nenhum Sintoma” há zeros, o que invalida o teste 

estatístico. Por esse motivo, analisamos os sintomas “Pressão ou Queimação” e “Dor ou 

Dormência”. 
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p = 0,0041 

Figura 24 – Pressão ou Queimação, Dor ou Dormência relatada aos 50 minutos. 
 

A partir dos dados apresentados na Figura 25 se observa p < 0,05, o que permite 

afirmar que aos 50 minutos os voluntários relataram o desconforto de forma diferente entre os 

três colchões. Observamos que no caso dos colchões magnéticos o desconforto se concentra 

entre a Dor ou a Dormência e no casso do colchão hospitalar, fica concentrado entre a Pressão 

ou a Queimação. Na continuação vamos observar os resultados após 60 minutos. 

 

Tabela 6 – Sintomas relatados aos 60 minutos. 

Grupo A Grupo B Grupo C Sintomas 
Relatados Colchão 

Mag.C/I 
Colchão 
Mag.S/I 

Colchão 
Hospitalar 

Nenhum Sintoma 0 0 0 

Pressão  0 1 4 

Queimação  1 2 4 

Dor  2 3 1 

Dormência  11 9 6 

p = 0.1419  
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Novamente, a presença de zeros na tabela invalida o teste feito. Por isso foi feita a 

analise comparativa dos sintomas “Pressão ou Queimação” com “Dor ou Dormência”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p = 0.015 

Figura 25 – Pressão ou Queimação, Dor ou Dormência relatada aos 60 minutos. 

 

Observamos p <0,05, de onde podemos afirmar então que após 60 minutos os 

voluntários que experimentaram o colchão magnético apresentaram no calcâneo um aumento 

no desconforto, relatado como Dor ou Dormência enquanto que o colchão hospitalar se 

destacou nos sintomas Pressão ou Queimação. 

 

4.2 Sinais vitais registrados durante a pesquisa 

Ainda na primeira fase da pesquisa, foram analisados os sinais vitais apresentados 

pelos voluntários. 

As nomenclaturas utilizadas foram abreviadas da seguinte forma: 
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TaxI / TaxF – Temperatura Axilar Inicial / Temperatura Axilar Final; 

PI / PF – Pulso Inicial / Pulso Final; 

FRI / FRF – Freqüência Respiratória Inicial / Frequência Respiratória Final; 

PAI / PAF – Pressão Arterial Inicial / Pressão Arterial Final. 

É oportuno salientar que serão apresentados a média e o desvio padrão dos sinais 

vitais iniciais, verificados após os 10 primeiros minutos de permanência em posição supina 

sem movimentar os calcâneos e os finais, após 60 minutos. 

 

Tabela 7 – Sinais Vitais Iniciais e Finais  

 

Colchão Magnético Com Impermeável 

 TaxI TaxF PI PF FRI FRF PAI PAF 

 36,4 36,4 70,8 72,7 20,7 22,8 126x81 130x87 

DP 0,3 0,5 2,6 3,7 1,7 0,9 10x12 15x9 

Colchão Magnético Sem Impermeável 

 TaxI TaxF PI PF FRI FRF PAI PAF 

 36,6 36,4 72,1 74,4 20,5 21,6 122x79 126x82 

DP 0,4 0,5 4,8 4,9 1,5 1,5 17x11 18x13 

Colchão Hospitalar 

 TaxI TaxF PI PF FRI FRF PAI PAF 

 36,4 36,5 72,4 70,7 20,7 20 125x79 121x74 

DP 0,5 0,5 4,7 3,7 1,6 1,5 21x15 17x13 
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Para a análise das diferenças registradas entre os sinais vitais iniciais e os finais, 

apresentados na tabela 7, foi utilizado o teste t-Student pareado unicaudal. 

 

 

Tabela 8 – Análise das diferenças ocorridas entre a Temperatura inicial e final  

 

Grupo A Grupo B Grupo C 
 

Colchão 
Mag. C/I 

Colchão 
Mag. S/I 

Colchão 
Hospitalar 

Temp. inicial 36,4±0,3 36,6±0,4 36,4±0,5 

Temp. final 36,4±0,5 36,4±0,5 36,5±0,5 

p teste t-Student 0,463 0,118 0,111 
 

 

 

Tabela 9 – Análise das diferenças ocorridas entre o Pulso inicial e final 

Grupo A Grupo B Grupo C 
 

Colchão 
Mag. C/I 

Colchão 
Mag. S/I 

Colchão 
Hospitalar 

Pulso inicial 70,8±2,6 72,1±4,8 72,4±4,7 

Pulso final 72,7±3,7 74,4±4,9 70,7±3,7 

p teste t-Student 0,065 0,002 0,044 
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Tabela 10 – Análise das diferenças ocorridas entre a Freqüência. 
Respiratória inicial e final  

 

Grupo A Grupo B Grupo C 
 

Colchão 
Mag. C/I 

Colchão 
Mag. S/I 

Colchão 
Hospitalar 

FR inicial 20,7±1,7 20,5±1,5 20,7±1,6 

FR final 22,8±0,9 21,6±1,5 20±1,5 

p teste t-Student 0,007 0,026 0,152 
 
 
 

Tabela 11 – Análise das diferenças ocorridas entre a Pressão Arterial 
Sistólica inicial e final  

 

Grupo A Grupo B Grupo C 
 

Colchão 
Mag. C/I 

Colchão 
Mag. S/I 

Colchão 
Hospitalar 

PAS inicial 126±10 122±17 125±21 

PAS final 130±15 126±18 121±17 

p teste t-Student 0,099 0,098 0,039 
 
 

Tabela 12 – Análise das diferenças ocorridas entre a Pressão Arterial 
Diastólica inicial e final 

 

Grupo A Grupo B Grupo C 
 

Colchão 
Mag. C/I 

Colchão 
Mag. S/I 

Colchão 
Hospitalar 

PAD inicial 81±12 79±11 79±15 

PAD final 87±9 82±13 74±13 

p teste t-Student 0,015 0,098 0,017 
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As médias, desvios padrão, e o teste t-Student relacionados à temperatura axilar 

inicial, verificada aos 10 primeiros minutos, e final, verificada aos 60 minutos, não mostram 

grandes alterações, o que nos leva a considerar a inexistência da variação da temperatura 

inicial e final. 

Em relação à freqüência da pulsação cardíaca, obtida através da palpação do pulso 

radial, notamos que nos colchões magnéticos houve ligeiro aumento entre os 10 primeiros 

minutos e após os 60 minutos, em posição supina. Já no colchão hospitalar houve ligeira 

diminuição. 

Na freqüência respiratória também houve ligeiro aumento estatisticamente 

significativo nos voluntários que se deitaram nos colchões magnéticos e naqueles que se 

deitaram no colchão hospitalar não houve mudança estatisticamente significativa. 

Nas pressões arteriais ocorreu ligeira queda no colchão hospitalar e ligeiro aumento 

nos colchões magnéticos, dados que não nos mostram a necessidade de análise mais 

criteriosa. 

 

4.3 Pressão exercida pelos colchões nos calcâneos 

Neste momento é oportuno lembrar que na segunda fase da pesquisa foi analisada a 

pressão que cada colchão exerce nos calcâneos (direito e esquerdo) sendo que para tal 

participaram 10 voluntários. 
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Tabela 13 – Pressão exercida pelo Colchão Mag. C/I nos calcâneos 

Colchão Magnético Com Impermeável 

Voluntários Massa (kg) Peso = massa x g  
kg x m/s2 = kg x 9,8 

Área = cm2 
100mm2= 1cm2 

Pressão  
força/área (N/cm2) 

 Dir. Esq. Dir. Esq. Dir. Esq. Dir. Esq. 

1 1,25 1,14 12,25 11,17 20,40 23,85 0,60 0,43 

2 2,19 1,63 21,46 15,97 21,60 19,35 0,99 0,82 

3 1,18 1,13 11,56 11,07 11,10 11,20 1,04 0,99 

4 1,45 1,30 14,21 12,74 19,20 17,60 0,74 0,72 

5 3,10 2,66 30,40 26,07 24,75 18,00 1,23 1,45 

6 2,55 2,34 25 22,90 10 8,36 2,50 2,74 

7 1,15 1,03 11,27 10,09 12,60 11,61 0,89 0,87 

8 1,85 1,77 18,13 17,35 17,50 12,00 1,04 1,44 

9 1,50 1,20 14,70 11,76 13,05 11,25 1,13 1,04 

10 0,94 0,89 8,82 8,72 16,80 16,00 0,55 0,54 

 
 

Média de pressão exercida no calcâneo direito = 1,07 N/cm2 e Desvio padrão = 0,55 

 

Média de pressão exercida no calcâneo esquerdo = 1,10 N/cm2 e Desvio padrão = 0,66 
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Tabela 14 – Pressão exercida pelo Colchão Mag. S/I nos calcâneos 

Colchão Magnético Sem Impermeável 

Voluntários Massa (kg) Peso = massa x g  
kg x m/s2 = kg x 9,8 

Área = cm2 
100mm2= 1cm2 

Pressão  
força/área (N/cm2) 

 Dir. Esq. Dir. Esq. Dir. Esq. Dir. Esq. 

1 1,25 1,14 12,25 11,17 18,06 19,36 0,68 0,58 

2 2,19 1,63 21,46 15,97 22,50 17,55 0,95 0,91 

3 1,18 1,13 11,56 11,07 13,65 10,20 0,85 0,81 

4 1,45 1,30 14,21 12,74 18 16,80 0,79 0,76 

5 3,10 2,66 30,40 26,07 24 21 1,27 1,24 

6 2,55 2,34 25 22,90 12 10 2,08 2,29 

7 1,15 1,03 11,27 10,09 11,61 10 0,97 1 

8 1,85 1,77 18,13 17,35 15 12,80 1,21 1,35 

9 1,50 1,20 14,70 11,76 12,96 8,75 1,13 1,34 

10 0,94 0,89 8,82 8,72 18 17,60 0,49 0,49 

 
 

Média de pressão exercida no calcâneo direito = 1,04 N/cm2 e Desvio padrão = 0,44 

 

Média de pressão exercida no calcâneo esquerdo = 1,07 N/cm2 e Desvio padrão = 0,52 
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Tabela 15 – Pressão exercida pelo Colchão Hospitalar nos calcâneos 

Colchão Hospitalar 

Voluntários Massa (kg) Peso = massa x g  
kg x m/s2 = kg x 9,8 

Área = cm2 
100mm2= 1cm2 

Pressão  
força/área (N/cm2) 

 Dir. Esq. Dir. Esq. Dir. Esq. Dir. Esq. 

1 1,25 1,14 12,25 11,17 27,50 26,95 0,44 0,41 

2 2,19 1,63 21,46 15,97 27,50 24,75 0,78 0,64 

3 1,18 1,13 11,56 11,07 16 14,06 0,72 0,79 

4 1,45 1,30 14,21 12,74 22 20,25 0,64 0,63 

5 3,10 2,66 30,40 26,07 27 25,65 1,12 1,01 

6 2,55 2,34 25 22,90 18 12 1,39 1,91 

7 1,15 1,03 11,27 10,09 16,65 14,10 0,67 0,71 

8 1,85 1,77 18,13 17,35 19,25 18,20 0,94 0,99 

9 1,50 1,20 14,70 11,76 19,25 17,50 0,76 0,67 

10 0,94 0,89 8,82 8,72 22,50 18,90 0,39 0,46 

 
Média de pressão exercida no calcâneo direito = 0,78 N/cm2 e Desvio padrão = 0,30 

Média de pressão exercida no calcâneo esquerdo = 0,82 N/cm2 e Desvio padrão = 0,43 

 

Para análise estatística foi utilizado um teste de ANOVA pareado paramétrico, 

seguido de um teste de Tukey para comparação múltipla entre grupos, mostrado na tabela 16. 

 

Tabela 16: Analise da pressão exercida por cada colchão nos calcâneos (N=10) 

 Grupo A Grupo B Grupo C   

 Colchão 
Mag.C/I 

Colchão 
Mag.S/I 

Colchão 
Hospitalar 

ANOVA 
pareado 

valor de p 

Teste de 
Tukey 

Pressão direita 1,07±0,55 1,04±0,44 0,78±0,30 0,0013 C≠A, C≠B, 
B=A 

Pressão esquerda 1,10±0,66 1,07±0,52 0,82±0,43 0,0011 C≠A, C≠B, 
B=A 
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Através das tabelas 13, 14 e 15 pode-se observar que a pressão exercida por cada 

colchão magnético na área calcânea foi maior que a pressão exercida pelo colchão hospitalar. 

A média de pressão exercida no calcâneo direito pelo colchão Mag. C/I foi de 1,07 

N/cm2, aproximando-se da média exercida pelo colchão Mag. S/I que foi de 1,04 N/cm2, 

contrastando com o colchão hospitalar que foi de 0,78 N/cm2.  

Já no calcâneo esquerdo, a média de pressão exercida pelo colchão Mag. C/I foi de 

1,10 N/cm2, aproximando-se da média exercida pelo colchão Mag. S/I que foi de 1,07 N/cm2, 

contrastando com o colchão hospitalar que foi de 0,82 N/cm2. 

A tabela 16 também mostra que existe uma diferença entre as pressões exercidas pelo 

colchão hospitalar e colchões magnéticos, porém entre os magnéticos as pressões são 

estatisticamente semelhantes. 
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5. DISCUSSÃO 

Em relação aos sintomas descritos pelos voluntários na primeira fase da pesquisa, 

podemos observar que aos 60 minutos, nos colchões magnéticos, os relatos evoluem da 

pressão ou queimação até se concentrarem em Dor ou Dormência, coisa que não acontece 

com o colchão hospitalar, onde os sintomas ficam igualmente distribuídos entre os 

voluntários. 

Da mesma forma, podemos observar que após 20 minutos todos os voluntários que 

fizeram uso de colchão magnético relataram algum tipo de sintoma, enquanto isso só 

aconteceu com o colchão hospitalar após 40 minutos, o que implica que o colchão magnético 

produz desconforto mais rápido que o colchão hospitalar. 

Durante o registro dos sintomas verbalizados pelos voluntários que permaneceram 

em posição supina por 60 minutos sem movimentar os calcâneos, algo que nos chamou a 

atenção foram os relatos de dor e dormência em colchões magnéticos nos primeiros 10 

minutos. 

De acordo com Goldfeld e Polisuk (1998), a dormência pode ser definida como uma 

insensibilidade parcial ou total em qualquer parte do corpo, sobretudo nas extremidades. 

Segundo Houaiss (2001), a dormência é caracterizada por perda da sensibilidade e sensação 

de formigamento que geralmente ocorre nas extremidades dos membros. 

A partir das afirmações dos referidos autores, entendemos que, nos primeiros 10 

minutos, alguns voluntários apresentaram sensibilidade alterada nos calcâneos em colchões 

magnéticos, fato este que se acentuou em tais colchões, chegando, aos 60 minutos, a 20 

relatos em relação ao calcâneo direito, e 19 em relação ao esquerdo, contrastando com 6 e 5 

relatos respectivamente, no colchão hospitalar, levando-nos a suspeitar que o equipamento 

não atua na redução da pressão extrínseca local. 
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A dor, conforme afirma a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor (apud 

Amaral et al. 1999), é definida como experiência desagradável de caráter sensorial ou 

emocional associada à lesão tecidual real ou potencial. De acordo com Posso (2000), a dor é 

um sintoma que coloca a pessoa que a sente em alerta, a mesma fica preocupada e busca 

tratamento. Entre as dimensões relacionadas à dor, a autora cita a dimensão neurofisiológica 

na qual há a atuação dos mecanismos de ativação dos receptores periféricos ligados à 

nocicepção ou sensopercepção, com contínua ativação de fibras nervosas periféricas 

existentes na pele, músculos, articulações, tecido dentário e vísceras. Tais fibras nervosas são 

sensíveis ao estimulo nocivo, estímulo este que pode ser físico ou químico. 

Gaspary e Rocha (2004) vêm corroborar os anteriores afirmando que a dor ocorre a 

partir de receptores chamados nociceptores. As terminações nervosas livres na pele 

respondem a estímulo potencialmente danoso. Tal estímulo pode ser de natureza mecânica, 

térmica ou química. A pele, as articulações, musculatura esquelética, fascia, tendões, córnea e 

órgãos internos possuem receptores de dor. 

Para Guyton e Hall (1996), a dor é um mecanismo de proteção do corpo e ocorre 

sempre que os tecidos estão sendo lesados, fazendo com que a pessoa remova o estímulo 

doloroso. Os mesmos autores citam como exemplo, uma pessoa que permanece sentada por 

muito tempo sobre as espinhas isquiáticas. Antes que ocorra a isquemia e destruição tecidual 

devido à falta de fluxo sanguíneo na área comprimida pelo peso do corpo, a pele se torna 

dolorida e a pessoa normalmente muda de posição de modo inconsciente. 

Machado (2003) cita, entre os fatores de risco para o desenvolvimento da úlcera por 

pressão, a limitação dos movimentos ativos, nível neurológico comprometido, perda da 

sensibilidade tátil e/ou térmica, entre outros. De acordo com o mesmo autor, a compressão das 

áreas corporais é altamente dolorida para as pessoas que tiveram preservada a sensibilidade; 

porém, para aquelas que perderam a sensibilidade tátil e térmica, como as seqüeladas por 
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lesão medular, o risco de instalação da úlcera por pressão é maior, já que pode ocorrer a 

permanecer numa mesma posição por longo período, sem a percepção do comprometimento 

da área corporal afetada. 

Lembramos que os voluntários da presente pesquisa eram adultos sadios, sem 

alterações neurológicas e que não apresentavam dificuldades na verbalização das alterações 

que ocorriam em seus calcâneos. Tais voluntários simularam pessoas acamadas, que não se 

movimentam sozinhas e que muitas vezes dependem de cuidadores, ou seja, de pessoas que 

cuidem delas. 

Sabemos que portadores de algumas patologias neurológicas podem chegar a níveis 

patológicos adiantados com sérias alterações cognitivas e/ou motoras. Como exemplos de 

patologias que afetam o sistema neurológico, citamos a síndrome de Rett. Segundo 

Riechelmann (1992), a doença, de possível causa genética, pode levar o paciente a perder as 

habilidades manuais e a comunicabilidade, além de proporcionar regressão neuromotora lenta, 

atrofia muscular visível e a falta de coordenação motora quase total. A mesma autora afirma 

que alguns pacientes com impactos neuromotores prematuros nunca aprendem a ficar de pé 

ou a andar. 

É importante ressaltar que as lesões cerebrais por trauma crânio-encefálico têm 

alcançado alto índice em crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. O tratamento inicia-

se no hospital, porém, em inúmeros casos os pacientes recebem alta hospitalar, sendo que o 

tratamento tem continuidade em domicilio, com cuidadores como os próprios familiares. 

O idoso pode ainda ser vítima de doenças cerebrais crônicas, caracterizadas pela 

demência por infartos múltiplos devido à arteriosclerose cerebral difusa, a qual provoca 

alterações no raciocínio, podendo alcançar estágios avançados. No idoso também pode surgir 

o Mal de Alzheimer, doença neurológica degenerativa de lenta progressão, bem como a 

doença de Pick, com sinais e sintomas semelhantes ao Mal de Alzheimer, porém com 



 61

progressão mais rápida. Os estágios de sinais e sintomas encontrados nas doenças 

neurológicas degenerativas variam. Tais patologias podem levar a pessoa idosa a 

experimentar desagradáveis limitações, como a dificuldade para memorizar, decidir e agir, ou 

ainda para locomover-se, comunicar-se ou alimentar-se; pode também ocorrer incontinência 

fecal e urinária, perda acentuada de peso, diminuição ou ausência de resposta aos estímulos, 

alucinações visuais e convulsões. (CARROLL; BRUE, 1998; DIAS, 2003). 

Como afirma Rodrigues (2005), as pessoas idosas ou da terceira idade estão mais 

sujeitas aos acidentes, bem como a doenças crônico-degenerativas, em virtude do déficit ou 

mesmo da falência de suas percepções sensoriais e do desgaste físico natural da velhice. 

Após a análise sucinta de algumas patologias que podem causar alterações 

neuromotoras capazes de deixar o indivíduo totalmente dependente de outras pessoas, até 

mesmo na mobilização no leito, somada aos relatos dos voluntários da presente pesquisa em 

relação à dormência e dor ocorridas nos calcâneos em colchão magnético, suscitou–nos a 

preocupação em relação à forma como as empresas divulgam o equipamento. 

Se os colchões magnéticos oferecem ao usuário todos os benefícios divulgados pelas 

empresas que os produzem e/ou os vendem, ocorreu-nos a idéia de que familiares poderiam 

colocar entes queridos acamados em tais colchões, buscando os efeitos prometidos, inclusive 

os relacionados à prevenção da úlcera por pressão. 

Em uma pesquisa realizada para saber se as pessoas, após conhecerem os efeitos 

benéficos relacionados ao uso do colchão magnético, os utilizariam em entes queridos 

acamados, Costa (2005) relata que 73% dos entrevistados afirmaram que sim, ou seja, que 

colocariam pessoas acamadas em tais colchões, porém sem atentarem aos efeitos benéficos ou 

deletérios do equipamento em relação à pressão extrínseca local acima da pressão capilar 

normal, podendo levar à isquemia na pele e ulcerações teciduais. 
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Mediante as descrições e comentários sobre dormência e dor, realizados 

anteriormente, e ressaltando que nos prendemos nesses sintomas devido ao destaque por eles 

alcançado nos relatos dos voluntários, levantamos questionamentos em relação às pessoas 

que, além de não se movimentarem sozinhas, também não se comunicam normalmente, como 

no caso dos afásicos. 

De acordo com Amaral et al. (1999), a sensação dolorosa é experiência pessoal, 

tornando-se difícil ao observador estimar sua intensidade a partir do conhecimento da 

extensão da agressão experimentada. É importante procurar conhecer a intensidade e duração 

da dor, bem como a região atingida. De acordo com os mesmos autores, a doença grave pode 

dificultar a comunicação direta com o paciente. Cercal et al. (1994) afirmam ser a fala a forma 

humana mais inteligível de se expressar. Ressaltam ainda que uma comunicação apropriada 

possa ajudar a estabilizar ou melhorar as condições do paciente. 

Porém, não é fácil conseguir informações sobre dor ou dormência com pessoas que 

não verbalizam o que sentem e é importante lembrar que os voluntários da presente pesquisa 

conseguiam verbalizar o que sentiam, ou seja, pessoas acamadas e impossibilitadas de se 

moverem sozinhas no leito podem estar sendo posicionadas em colchões magnéticos, sentindo 

dores ou dormências nos calcâneos e não verbalizando, devido a seqüelas decorrentes de 

alterações neurológicas. 

Através do relato de um tetraplégico podemos notar quão angustiante pode se tornar 

o sentir sem poder relatar: 

“Na fase aguda, ou seja, nos primeiros 14 dias pós-acidente, lembro muito 

bem o quanto me sentia angustiado em não poder me comunicar 

verbalmente com meus prestadores de cuidados e pedir que me trocassem de 

posição no leito, enquanto todo meu corpo mais parecida pesar algumas 

toneladas com a sensação de que as costas, calcâneos e as nádegas 

estivessem em chamas (...). Numa instituição especializada em reabilitação 

dependia da boa vontade e rara disposição de algum membro da equipe de 
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enfermagem em se prontificar a aliviar o desconforto causado pela excessiva 

ardência nas nádegas e dorso das coxas” (MACHADO, 2003). 

 

Durante a realização da presente pesquisa, alguns relatos de voluntários nos 

chamaram a atenção, tais como: 

“Se fosse escolher por conforto da posição do corpo escolheria este colchão, 

mas o bumbum e os calcanhares estão queimando demais” (N.R. aos 20 

minutos no colchão Mag. S/I.). 

 “Estou sentindo queimação nos dois pés e dor em fisgada nos tornozelos, é 

uma dor chata, incomoda bastante” (M.I.C. aos 30 minutos no colchão Mag. 

C/I). 

 “As solas dos pés estão dormentes, mas não estão anestesiadas, é como se 

estivessem inchando e os calcanhares estão pegando fogo” (J.B.A. aos 40 

minutos no colchão Mag. C/I). 

“Parece que estão cortando a planta do meu pé esquerdo” (N.R. aos 40 

minutos no colchão Mag. S/I). 

“Gostaria de movimentar meus pés, não estou agüentando mais, será que 

conseguirei chegar aos 60 minutos sem mexer os pés?” (M.J.A. aos 40 

minutos no colchão Mag. S/I). 

“Parece que meus pés estão sobre algo muito quente” (J.B.A. aos 40 

minutos no colchão Mag. S/I.). 

“Se eu não estivesse em experimento, já teria mudado de posição 4 ou 5 

vezes” (J.B.A. aos 50 minutos no colchão Mag.S.I.). 

“Não sei que colchão é este, mas é melhor que o outro, o bumbum e os 

calcanhares estão queimando pouquinho” (N.R. aos 60 minutos no colchão 

hospitalar). 

 “Estão doendo os calcâneos e os pés inteiros” (N.R. aos 60 minutos no 

colchão Mag. S/I.). 

“Que bom, já posso mexer? Se eu pudesse já teria mudado meus pés de 

posição 2 ou 3 vezes. Não sinto meus pés, que sensação estranha!” 

(M.D.M.S. no colchão Mag.S/I/).  
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“Tem queimação no calcâneo esquerdo, mas a perna direita inteira está 

pesada, não estou sentindo o calcâneo direito, ele está dormindo.” (P.F.R. 

aos 60 minutos no colchão Mag. S/I.). 

“Estou confortável, sem dor” (N.M.O.C. aos 60 minutos no colchão 

hospitalar). 

 “Tem um peso nos dois calcanhares, mas é algo insignificante” 

(M.M.G.B.C. aos 60 minutos no colchão hospitalar). 

“Os dois calcâneos estão queimando um pouco, mas eu suportaria por mais 

tempo” (J.B.A. aos 60 minutos no colchão hospitalar). 

“Dói os dois, mas se for preciso fico mais um pouco” (P.F.R. aos 60 

minutos em colchão hospitalar). 

 

Os relatos espontâneos de tais voluntários foram além dos questionamentos 

realizados, porém nos abriram os horizontes para análises relacionadas às pessoas acamadas 

que não conseguem verbalizar o que sentem ou que perderam a sensibilidade corporal. É 

notório que os colchões magnéticos utilizados na pesquisa, em relação ao hospitalar, se 

sobressaíram na produção de desconfortos nos voluntários, principalmente em relação à 

queimação, dor e dormência nos calcâneos, sintomas estes que podem estar intimamente 

ligados à má circulação local, fazendo de tais colchões, a nosso ver, equipamentos que 

aceleram o processo de formação da úlcera por pressão. 

A importância da análise dos sinais vitais iniciais e finais apresentados pelos 

voluntários, vêm de encontro com os descritos de Potter; Perry (2004), os quais afirmam ser a 

temperatura, pulso, pressão arterial e freqüência respiratória, indicadores do estado de saúde, 

da eficácia das funções circulatória, respiratória, neural e endócrina do corpo. De acordo com 

os mesmos autores, através da mensuração dos sinais vitais obtemos dados que determinam o 

estado usual de saúde da pessoa examinada, conhecidos como dados basais. Sinais vitais 

alterados podem indicar alterações na função fisiológica vital. 
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O pulso é a elevação palpável do fluxo sanguíneo percebida em vários pontos do 

corpo, constituindo um indicador do estado circulatório do individuo. A circulação é o meio 

através do qual as células recebem nutrientes e se livram dos produtos residuais do 

metabolismo. Para que as células funcionem normalmente, deve haver um fluxo sanguíneo 

contínuo e um volume e distribuição sanguínea apropriados para as células que necessitam de 

nutrientes. O aumento da freqüência do pulso pode ocorrer por exercício físico, febre e calor, 

dor aguda, ansiedade, perda de sangue, oxigenação ineficiente, ente outros fatores. A 

diminuição da pulsação pode ocorrer em atletas, pelo relaxamento no ato de deitar-se, entre 

outros. (POTTER; PERRY, 2004). 

Em relação aos voluntários da presente pesquisa, muitos apresentaram dor nos 

calcâneos, o que pode ter causado também a ansiedade e, conseqüentemente a aceleração do 

pulso. Após 60 minutos de repouso e relaxamento, espera-se a redução da freqüência 

cardíaca, ainda que ligeira. Isso nos leva a pensar que os voluntários não se relaxaram 

totalmente nos colchões magnéticos, fato este que pode estar relacionado com a queimação, 

dor e dormência que sentiram nos calcâneos. É importante lembrar que apenas tais regiões 

corporais estavam sendo avaliadas, ou seja, relatos sobre outros locais do corpo não faziam 

parte da pesquisa. 

Segundo Carroll e Brue (1988), com o aumento da idade, o músculo cardíaco se 

torna mais espesso e com menor complacência. Há maior rigidez e espessamento nas válvulas 

cardíacas e diminuição do retorno venoso ao coração. A aorta torna-se menos elástica, alarga-

se e a circulação coronária diminui. De acordo com as autoras, uma freqüência cardíaca muito 

elevada no idoso pode ser mal tolerada. 

É oportuno lembrar que a freqüência cardíaca muito elevada pode ser detectada 

através da pulsação, procedimento realizado nos voluntários. Novamente nos mostramos 

preocupados com as pessoas que não se movimentam sozinhas no leito e que podem ser 
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colocada em colchão magnético, principalmente as idosas, já que podem tolerar mal uma 

freqüência cardíaca muito elevada. 

Ao abordarmos a freqüência respiratória, nos apoiamos em Aires apud Araújo e 

Carepa (2002), os quais afirmam ser tal sinal vital a função básica do sistema respiratório o 

qual supre o organismo de oxigênio e remove o gás carbônico, produto gasoso do 

metabolismo celular. Potter e Perry (2004) afirmam ser a respiração o mecanismo que o 

organismo utiliza para realizar a troca de gases entre a atmosfera e o sangue, bem como entre 

o sangue e as células.  

Azeredo apud Araújo e Carepa (2002) explica que durante o movimento espontâneo 

da respiração tranqüila, uma seqüência de eventos é desencadeada. A partir do disparo do 

drive neural respiratório há a resposta muscular através da qual o tórax e os pulmões se 

expandem com conseqüente troca gasosa, conhecida como hematose. A tranqüila freqüência 

respiratória pode ser alterada. Seu aumento pode ser desencadeado por exercício físico, dor 

aguda, ansiedade, posição corporal inadequada, entre outras causas. (POTTER; PERRY, 

2004). 

As afirmações dos autores citados acima nos levam a crer na probabilidade dos 

colchões magnéticos aumentarem a freqüência respiratória de pessoas acamadas devido à 

ansiedade que pode ser provocada pela dor em uma ou várias regiões do corpo. 

É oportuno lembrar que com o envelhecimento orgânico, o sistema respiratório 

apresenta alterações estruturais; perda de elasticidade e tônus muscular da caixa torácica, 

assim como todos os músculos ligados à respiração; as costelas tornam-se menos móveis e as 

articulações condrocostais se calcificam; há menor ação das células ciliares; dilatação de 

bronquíolos e alveolar; diminuição no número de alvéolos e do estímulo neural para os 

músculos respiratórios; diminuição do reflexo da tosse; alterações de volumes, capacidades e 

fluxos respiratórios; menor capacidade vital e menor oxigenação de todos os tecidos do corpo 
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(CARROLL; BRUE, 1998; BRANDSTETTER; KAZEMI apud CARDOSO; PEREIRA, 

2006). 

Dessa forma, nota-se que, embora tenha ocorrido nos voluntários um aumento 

discreto da freqüência respiratória em colchão magnético, nas pessoas idosas acamadas tal 

acontecimento poderá ocorrer de forma mais acentuada, já que o organismo do idoso enfrenta 

alterações decorrentes do envelhecimento. 

Para analisar a pressão exercida por cada colchão nos calcâneos, nos apoiamos em 

Abila et al. (1992), os quais afirmam ser a pressão igual à força exercida pelo corpo dividida 

pela superfície ocupada pelo mesmo, ou seja, é a relação entre a força e a área em que ela está 

aplicada. 

Segundo Gargione (2002), para os cientistas, pressão é a intensidade da força por 

unidade de área. Segundo o mesmo autor, tal força é sempre perpendicular à área da 

superfície de contato, ou seja, a pressão é uma grandeza que depende, fundamentalmente, da 

intensidade da força-peso e da área de contato. 

Quando falamos em força peso, retornamos aos descritos de Abila et al. (1992), os 

quais afirmam ser o peso de um corpo a maior ou menor atração que um corpo experimenta 

quando sujeito à ação gravitacional, sendo seu valor dado pela expressão: peso = massa x 

aceleração da gravidade. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, considerando a 

aceleração da gravidade como constante, mais peso terá. Simbolicamente, a pressão é 

representada por P=F/S, em que “P” representa a unidade de pressão, “F” força e “S” 

superfície. No sistema internacional, a força tem unidades de Newton (N) e a área unidades de 

metro quadrado (m2), de onde a pressão se mede em N/m2, unidade conhecida como Pascal 

(Pa) (BRUNETTI, 2005; GARGIONE, 2002; HIBBELLER, 1999). 

Ao observarmos a pressão exercida pelos colchões magnéticos nos calcâneos 

contrastando com a pressão exercida pelo colchão hospitalar, nos apoiamos em Giaretta 
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(2002), a qual afirma que a úlcera por pressão é uma lesão provocada nos tecidos subcutâneos 

a partir da pressão exercida pelas proeminências ósseas e pelos objetos em contato com o 

corpo. A autora menciona, entre os objetos, os colchões utilizados nas pessoas acamadas. 

Salienta ainda que a lesão pode danificar a pele, aponeuroses, músculos e ossos, a partir da 

anóxia e necrose tecidual decorrentes da diminuição do fluxo sanguíneo e isquemia capilar 

tecidual da região comprimida. 

Se a pressão exercida pelo colchão é um fator altamente significativo na formação da 

úlcera por pressão na pessoa acamada, e se os colchões magnéticos exerceram maior pressão 

nos calcâneos dos voluntários, notamos que tais equipamentos, na forma como são colocados 

no mercado, podem acelerar o processo de formação da úlcera por pressão através do aumento 

da pressão local extrínseca. É importante salientar ainda que, segundo Coli; Vattimo e 

Gemperli apud Knobel (1998), a úlcera por pressão constitui um sério problema para os 

profissionais da área da saúde, afetando aproximadamente 9% dos pacientes hospitalizados e 

23% daqueles em atendimento domiciliar. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho nos possibilitou concluir que os relatos dos voluntários em relação às 

alterações ocorridas nos calcâneos mostraram que houve maior desconforto, em menor tempo, 

nos colchões magnéticos, comparados ao colchão hospitalar convencional. 

Concluímos também, através das medidas da pressão extrínseca registradas nos 

calcâneos através dos colchões, que os colchões magnéticos utilizados exerceram maior 

pressão em comparação ao hospitalar. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De forma alguma foi nossa intenção esgotar o assunto proposto neste trabalho, mas 

sim o de suscitar curiosidades e provocar reflexões que possam extrapolar o texto e serem 

implementadas nas ações práticas das empresas que produzem os colchões magnéticos. 

Partindo do princípio que familiares que possuem entes queridos acamados podem 

adquirir tais colchões buscando os benefícios que podem ser alcançados com a utilização dos 

mesmos, encontramos aqui espaço para o seguinte questionamento: “Juntamente com os 

alertas realizados pelas empresas em relação à não utilização do colchão magnético por 

portadores de marcapasso, de válvula hidrocefálica ou cardíaca artificial, caberia também o 

alerta de que tal colchão deve ser utilizado com extremo cuidado em pessoas acamadas que 

não se movimentam sozinhas no leito no que diz respeito à formação da úlcera por pressão?”. 
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ANEXO A 

 
BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO COLCHÃO MAGNÉTICO,  

SEGUNDO EMPRESA FABRICANTE. 
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ANEXO B 

 

PROBLEMAS CAUSADOS PELA SÍNDROME DA FALTA DE MAGNETISMO, 

SEGUNDO EMPRESA FABRICANTE DE COLCHÃO MAGNÉTICO. 
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ANEXO C 

 

BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO COLCHÃO MAGNÉTICO COM TURMALINA, 

SEGUNDO EMPRESA FABRICANTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79

ANEXO D 
 
 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVAP. 
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APENDICE A 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVAP 
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APENDICE B 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
Eu,___________________________________________________________ aceito de livre e 
espontânea vontade ser voluntário na pesquisa intitulada "Análise do Colchão Magnético na Formação 
da Úlcera Por Pressão em Calcâneos” e estou ciente de que: 
1 A pesquisa faz parte do curso de mestrado em engenharia biomédica da pesquisadora Ana Lúcia 
da Costa (enfermeira). 
2 O colchão magnético possui pastilhas de magnetismo e está sendo amplamente comercializado. 
3 O objetivo da pesquisa é saber se o colchão magnético retarda, acelera ou não tem influência na 
formação da úlcera de pressão (escara) em pessoa acamada, que não se movimenta sozinha na cama. 
4 Enquadro-me no perfil do voluntário esperado (adulto capaz, idade entre 20 a 60 anos, com ensino 
médio completo ou superior, não portador de marcapasso cardíaco artificial, não portador de válvula 
hidrocefálica, não portador de doença renal, não portador de ferimentos nos calcâneos (calcanhares), 
se mulher, estou ciente também de que não posso estar em período menstrual durante os 
experimentos). 
5 Durante o experimento permanecerei deitado em um colchão magnético ou em um colchão 
hospitalar em decúbito dorsal (com as costas na cama) e com os pés imóveis. Poderei movimentar 
qualquer parte de meu corpo, menos os pés. 
6 Deitarei em um colchão magnético ou em um hospitalar porque a pesquisa busca dados 
comparativos entre os dois colchões. 
7 O tempo solicitado de permanência no colchão é de 60 minutos, porém estarei livre para sair da 
posição e do colchão quando quiser (antes dos 60 minutos solicitados) 
8 Durante o experimento poderei sentir formigamento, dormência ou dor nos calcâneos 
(calcanhares), sintomas que desaparecerão assim que movimentar os pés. 
9 A cada 10 minutos a pesquisadora estará anotando os sintomas que eu relatar em relação aos 
calcâneos (calcanhares) e observando os mesmos. 
10 Meus calcâneos (calcanhares) serão observados por serem regiões de alto índice de formação de 
úlcera de pressão (escara) em pessoas acamadas. 
11 Ao inicio e ao final do experimento serão em mim verificados: pressão arterial, temperatura axilar, 
respiração e pulso. 
12 A mim foi garantido o direito de obter esclarecimentos antes e durante o curso da pesquisa. 
13 Estarei livre para me recusar a participar dos experimentos ou retirar meu consentimento em 
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 
14 13. A mim foi concedida a garantia do sigilo que me assegura a privacidade em relação a dados 
pessoais que fornecerei para a pesquisa. . 
15 Meu corpo todo ou apenas meus calcâneos (calcanhares) poderão ser fotografados a qualquer 
momento, desde que meu rosto não apareça nas fotos. 
16 Os resultados da pesquisa poderão ser posteriormente divulgados e publicados. 
 
Voluntário: ____________________________________________   Data: ______ / ______ / ______ 
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APENDICE C 
 

 
 
 

QUADRO DE POSSÍVEIS RELATOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Possíveis relatos  

 
Calcâneo (Calcanhar) Direito 

 

 
Possíveis relatos  

 
Calcâneo (Calcanhar) Esquerdo 

 
 

Sem Alteração 
 

 
Sem Alteração 

 
 

Pressão 
 

 
Pressão 

 
 

Queimação 
 

 
Queimação 

 
 

Dor 
 

 
Dor 

 
 

Dormência 
 

 
Dormência 
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APENDICE D 
 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 
 
1 - Caracterização do voluntário 
 
Nome:____________________________________________________________ DN:___/___/___ 

Sexo: M(   )  F(   )   Naturalidade:_____________________________ Fone:___________________ 

Grau de Escolaridade: Fundamental C. (   ) Fundamental I. (   ) Médio C. (   ) Médio I. (   ) Graduado (   

) Pós Graduado (   )    Ocupação:___________________________________________ 

2 - ANTECEDENTES PESSOAIS 

Hipertensão arterial (   ) Hipotensão arterial (   ) Insuficiência vasculogênica em MMII  (   ) 

Portador de: marcapasso definitivo (   ) válvula cardíaca artificial (   ) válvula hidrocefálica (   )  

insuficiência renal (   ) tratamento de hemodiálise (   ) diabetes (   ) 

Mulher em período menstrual (   )  Patologia(s) respiratória(s) ______________________________ 

3a – EXAME FÍSICO ESPECÍFICO – Membro Inferior Direito 

Pulso tibial posterior: cheio (   ) filiforme (   ) rítmico (   ) arrítmico (   )  Pulso pedioso: cheio (   ) 

filiforme (   ) rítmico (   ) arrítmico (   )        Perfusão tecidual periférica: regular (   ) irregular (    ) 

Edema: sim (   ) não (    )        Diminuição tátil e/ou dolorosa: sim (   ) não (   )   

Local de edema:__________________________________________________________________ 

Local de diminuição tátil e/ou dolorosa :______________________________________________ 

Vasodilatação acentuada: sim (   ) não (   )  Local:______________________________________ 

Pele: cor inalterada (   ) pálida (   ) cinza (   ) cianótica (   ) avermelhada 

Calcâneo: hidratação inalterada (   ) liso (   ) com pele anidrótica (   ) descamativo (   ) frio (   ) hiper 

aquecido (   ) com fissura (   ) escoriado (   ) avermelhado (   ) Outros:___________________ 

3b – EXAME FÍSICO ESPECÍFICO – Membro Inferior Esquerdo 

Pulso tibial posterior: cheio (   ) filiforme (   ) rítmico (   ) arrítmico (   )  Pulso pedioso: cheio (   ) 

filiforme (   ) rítmico (   ) arrítmico (   )        Perfusão tecidual periférica: regular (   ) irregular (    ) 

Edema: sim (   ) não (    )        Diminuição tátil e/ou dolorosa: sim (   ) não (   )   

Local de edema:__________________________________________________________________ 

Local de diminuição tátil e/ou dolorosa :______________________________________________ 

Vasodilatação acentuada: sim (   ) não (   )  Local:______________________________________ 

Pele: cor inalterada (   ) pálida (   ) cinza (   ) cianótica (   ) avermelhada 

Calcâneo: hidratação inalterada (   ) liso (   ) com pele anidrótica (   ) descamativo (   ) frio (   ) hiper 

aquecido (   ) com fissura (   ) escoriado (   ) avermelhado (   ) Outros:___________________ 

 

Voluntário:__________________________________________  Data: _____/_____/_____ 
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4a – Dados obtidos durante o experimento 

 

Colchão Utilizado:  

Hospitalar densidade 28 (    ) Magnético C/I (    ) Magnético S/I (    ) 

 

Sinais e Sintomas relatados: 

 
Calcâneo Direito 

 

 
Calcâneo Esquerdo 

 
10’ 

 

  
10’ 

 

 

 
20’ 

 

  
20’ 

 

 
30’ 

 

  
30’ 

 

 
40’ 

 

  
40’ 

 

 
50’ 

 

  
50’ 

 

 
60’ 

 

  
60’ 

 

 

 

Tempo suportado no colchão (posição supina sem movimentar os calcâneos):______________ 

 

Sinais vitais verificados: 

 Temp.axilar Pulso radial Freq. respiratória Pressão arterial 

Após 10’     

Após 60’     

 

 

Voluntário: _____________________________________________________________________ 

 

Data: ______/______/______                     Início:_________h                     Término: _________h 
 

 



 85

4b – Dados obtidos durante os experimentos 

 

 

Colchão Utilizado / Tinta Utilizada em Calcâneos:  

 

Hospitalar densidade 28 (    )  - Tinta Vermelha – Início:_________h  Término: _________h 
  

Magnético Com Impermeável (    ) – Tinta Verde – Início:________h  Término: _________h 
 

Magnético Sem Impermeável (    ) – Tinta Azul – Início:_________h  Término: __________h 
 

 

 

Peso do pé direito:__________________________________________ 

 

Peso do pé esquerdo: _______________________________________ 

 

 

Voluntário: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Data: ______/______/______                      

 




