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FALAVIGNA, M.F. Desenvolvimento de  um Suporte para Realização de Curativo e 
Higienização em Membros Inferiores. (Dissertação de Mestrado em Bioengenharia) – 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Univap, 2009.  
 

 
RESUMO  

  
O processo do cuidar em enfermagem envolve aspectos psicossociais, psicoespirituais e 
psicobiológicos, tendo como objetivo geral promover assistência sistematizada ao cliente, à 
família e à comunidade. Assim, o conforto e a integridade cutâneo-mucosa são 
necessidades básicas do ser humano e seu atendimento é integrante do  cuidar em 
enfermagem. A higiene corporal é fundamental para a saúde, cuja finalidade é gerar 
conforto, remover sujidades, odores, ativar a circulação e favorecer a transpiração. 
Atualmente, observa-se um alto índice de feridas vasculares, arteriais e venosas localizadas 
em membros inferiores, especificamente, nas pernas e pés, decorrentes de doenças e o 
curativo, uma das técnicas de enfermagem, é coadjuvante no tratamento de feridas. O 
objetivo deste trabalho foi desenvolver um projeto de um protótipo de suporte para 
realização de curativos e higienização em membros inferiores (pernas e pés), desmontável, 
leve, de fácil manipulação, limpeza, desinfecção,  economicamente viável e capaz de  
proporcionar conforto ao paciente e favorecer a execução dessas  técnicas de enfermagem. 
Após a aprovação pelo Comitê de Ética da Instituição, utilizou-se a metodologia aplicada 
para  descrever  o desenvolvimento estrutural e de usinagem do protótipo. Compõem o 
protótipo duas bases fabricadas a partir de lâminas de Poliestireno de Alto Impacto (PSAI), 
por termoformagem em matrizes de madeira. As bases são ocas e quadradas medindo 
0,32x0,32m, com 0,10m de largura para garantir a estabilidade e suportam até 30kg sem 
deformação. Duas faces apresentam superfícies retas  e lisas para permitir o apoio e duas 
côncavas para apoiar o membro inferior afetado e evitar infiltração, acúmulo de resíduos, 
facilitar a limpeza e a desinfecção. Possuem três orifícios de 2,6 cm, para permitir o encaixe 
de três barras de sustentação de Cloreto de Polivinila (PVC) e a opção de duas posições de 
utilização: técnicas na perna e/ou pé. As barras têm a finalidade de permitirem a 
movimentação das bases e apoiar a bacia hospitalar utilizada para o desenvolvimento das 
técnicas propostas. Após, o protótipo  foi submetido a um pré-teste com 10 voluntários 
portadores de feridas na(s) perna e/ou pé(s), para verificar sua operacionalidade e eficácia.  
Os resultados obtidos da  percepção dos 10 voluntários, cuja faixa etária variou de 30 a 78 
anos e IMC entre 18 e 43, em sua maioria (70%)  relataram sentir conforto e nenhum tipo de 
dor durante todo o procedimento. Os demais voluntários (30%) relataram sintomas de 
desconforto e/ou dor na região lombo-sacra  e no local de contato com recurso de proteção 
 do protótipo. Pode-se inferir então, que de um modo geral, o protótipo trouxe mais conforto 
aos voluntários, porém,  mostrou  necessidade de adequação da altura ou aprofundamento 
da concavidade de suas paredes,  para  tentar eliminar os sinais e sintomas de desconforto. 
O design e materiais utilizados na fabricação do protótipo, permitiram que pesasse 2,3 kg, 
fosse prático, desmontável e seguro, facilitando seu manuseio, deslocamento, limpeza e  
desinfecção. Ainda, que o protótipo é viável economicamente se comparado a similares 
existentes no mercado. Portanto, acredita-se que o protótipo atendeu ao objetivo da 
proposta e possa ser utilizado em pacientes ambulatoriais, institucionalizados e domiciliares, 
além de aprimorar cada vez mais a qualidade da assistência de enfermagem 
 
 

Palavras-chave: Enfermagem; Engenharia Biomédica; equipamento; técnica.  
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FALAVIGNA, M.F.  Development of support for curative accomplishment and hygiene on 
inferior members.  (Dissertação de Mestrado em Bioengenharia) – Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Univap, 2009. 
 

 
ABSTRACT 

 
The nursing care procedures, involves psychosocial, psycho spiritual and psychobiological 
aspects, with a general objective to promove systematic assistance to the client, the family 
and the community.  In such case, the well being and the cutaneous mucous membrane 
integrity are basics necessities for the human being and its assistance is part of the nursing 
care.  Corporal hygiene is fundamental for health, which generates comfort, remove filth, 
smell; activates the circulation and the transpiration. Nowadays, a high rate of vascular, 
arterial and venous wound has been notice in the inferior members, in particular at the legs 
and feet, associated the chronics diseases and curative, one of the nurse’s techniques 
coadjutants in the wound treatment.  The purpose of this work was to develop a project for a 
support model on making the wound dressing and hygiene in inferior members (legs and 
feet), dismountable, lightweight, of easy manipulation, cleaning, disinfection, economically 
viable and  able to supply comfort for the patient and to support the nurses technique 
execution.  After the Ethics Institution Committee assent to, the methodology was used to 
describe the structural development and the support making process. The bases of the 
model have been made by Vacuum Forming of High Impact Polystyrene (PSAI) in the wood 
matrix. The basis are not full and have squared form (0, 32 x 0,32 m and 0,10 m of length) to 
guarantee stability and to put up about 30 Kg without deformation.  Two sides have straight 
line and flat surface to permit the affected inferior member to be based on it and to prevent 
infiltration residuum accumulation, to facilitate cleaning and disinfection. There are three 
holes of 2,6 cm to permit the three Polyvinilechloret, Policloreto de Vinila (PVC) tubes to fit in 
and the option for two positions: legs and feet techniques. The tubes have the finality to 
make basic movimentation and to support the hospitalar basin used to do the proposed 
technique. After all, the model was submitted to a pre-test with 10 wounded volunteers (legs 
and feet) to verify its efficiency. The results of the 10 volunteers with age between 30 and 78 
and Body Mass Index (BMI) from 18 to 43, (70%) reported comfort and no type of pain during 
the whole procedure. The remaining them (30%) pointed discomfort symptoms, lumbar and 
sacral pain and in the surface by the model. Is it possible to say that the model gives more 
comfort to the volunteers, however, showed that needs a few modifications in the height and 
the concavity of its bases to remove the symptoms and signals of discomfort. The design and 
material used in the manufacturing process of the model turns it lightweight (2, 3 Kg), safe, 
detachable, with easy manipulation, cleaning and disinfection. Finally, the model is cheap 
when compared with analogous announced commercially. Therefore, the model reached its 
purpose of research and is certified to be used on ambulatories, hospitalar and home 
patients, besides to improve ever more the quality nursing assistance. 
 
 
 
 
 

Key words: Nursing, Biomedical Engineering, Equipment, Techniques.  
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1  APRESENTAÇÃO  

 

 Como docente nos cursos de Ensino Técnico e de Graduação em 

Enfermagem do Instituto Santa Teresa (IST) e Faculdades Integradas Teresa D’Ávila 

(FATEA) com sede no município de Lorena, desde outubro de 2004 até a presente 

data, foi possível iniciar um trabalho no Ambulatório de Enfermagem das Faculdades 

Integradas Teresa D’Ávila – (AEFATEA).     

 O IST mantenedor das FATEA, é uma associação civil, de natureza 

beneficente, de caráter educacional e de assistência social, sem fins lucrativos, 

fundado em 19 de Dezembro de 1954 e declarado de Utilidade Pública Estadual 

pela Lei n 48.620 de 12/10/1967 e Federal pelo Decreto n. 72.631 de 16/08/1973 e  

reconhecido como Beneficente de Assistência Social (C.N.A.S.)  pelo processo 

257.491/71, ainda  Entidade Filantrópica desde 23/03/1956. Foi inscrito no CNPJ do 

Ministério da Fazenda sob o n. 51.778.645/0001-90 e Inscrição Estadual n 

420.008.951-116, com sede na cidade de Lorena-SP. 

 Esse Instituto tem como objetivo primordial oferecer campo de estágio 

supervisionado aos discentes por meio da realização de procedimentos de 

enfermagem, tais como: controle sistemático de pressão arterial, glicemia capilar, 

realização de curativos em pacientes portadores de feridas cirúrgicas e crônicas, 

orientações de saúde  à população da cidade de Lorena e municípios vizinhos ( 

Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Guaratinguetá e Aparecida do Norte), encaminhados 

pelos Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS), médicos, rede básica se 

saúde e clínicas particulares.   

 A Faculdade de Enfermagem da FATEA (FEFATEA) com vistas a 

Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE), obrigatória em todo o Estado 

de São Paulo, de acordo com o determinado pela Decisão DIE/SP 008/99 a partir 

desta data, todo enfermeiro deve estar apto a fazer consulta de enfermagem, exame 

físico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem, bem como, a 

implementação, planejamento, execução e avaliação do processo de enfermagem. 

Dessa forma o IST e FEFATEA criaram o AEFATEA, Inscrição Municipal é n. 23422 

sob a Lei n 2.096/93, Inscrição no COREN-SP n. 140041035, inaugurado em 17 de 

Junho de 2003 com, atividades iniciadas em 04 de agosto deste mesmo ano como 

um serviço ambulatorial de prestação de cuidados de enfermagem. 
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 A criação e instalação do AEFATEA, além de oferecer à população condições 

de atendimento de enfermagem sistematizado, individualizado e de alta qualidade, 

proporciona ao aluno de Graduação em Enfermagem condições de colocar em 

prática toda contextualização teórica aprendida nas disciplinas de Teorias de 

Enfermagem, Bases Fundamentais para o Cuidar e Semiologia e Semiotécnica de 

Enfermagem. 

 O AEFATEA tem como estratégia desenvolver Programas de Assistência 

Integral aos Idosos, Diabéticos, Hipertensos, Gestantes e Puérperas, Reabilitação 

de Mastectomizadas e à Criança.  A responsabilidade técnica do AEFATEA é 

realizada por uma enfermeira mestre em Engenharia Biomédica.  

 Assim, o objetivo geral do AEFATEA é promover assistência de enfermagem 

ao cliente e sua família em nível ambulatorial, de maneira humanizada, qualificada, 

individualizada e sistematizada. Os específicos são: prestar cuidados utilizando a 

SAE, utilizando os referenciais teóricos de Wanda Horta; assistir ao cliente visando à 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde; levar os alunos de 

enfermagem a aprender a apreender, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a  ser, vindo ao encontro das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)  do 

curso de Graduação  em Enfermagem e  a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) do curso 

Técnico em Enfermagem e além de  desenvolver programas de saúde a partir do 

perfil epidemiológico da região. 

 Os procedimentos executados no AEFATEA são: visita domiciliar; atividade 

educativa em nível médio com grupos da comunidade; atividade em grupo com 

clientes na unidade; consulta de enfermagem; consulta e atendimento de 

enfermagem domiciliares; atividade educativa ambulatorial com grupo da 

comunidade; curativos; teste de glicemia capilar; administração de medicamentos; 

retirada de pontos cirúrgicos; aferição de pressão arterial e colocação de Bota de 

Una. 

 O AEFATEA conta com: 01 secretaria; 01 sala de arquivo; 01 área de 

recepção; 01 sala de vacina; 01 banheiro masculino e 01 banheiro feminino para 

clientes; 01 banheiro para funcionários; 02 banheiros para alunos; 04 salas de 

curativo; 02 consultórios de enfermagem, 01 sala para eletrocardiograma, 01 sala 

para consulta pediátrica; 02 salas de coordenação; 02 salas de aula, 01 copa; 01 

almoxarifado, 03 salas para a realização de audiometria; 08 salas de atendimento 

fonoaudiológico; 01 brinquedoteca e 04 salas de observação, 01 Central de Material 
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e Esterilização (CME) (com área de expurgo, área de acondicionamento de 

materiais, área de esterilização e de armazenamento e distribuição de materiais 

esterilizados. Este ambulatório  possui 2257 pacientes cadastrados, com 

atendimento médio de 45 pacientes/dia, no período entre 7 e 13 horas de segunda à 

sexta-feira, assistidos por alunos e professores de Graduação e Colégio Técnico de  

Enfermagem. 

 A implantação e funcionamento do ambulatório têm trazido inúmeros 

benefícios para os diferentes segmentos da sociedade, quais sejam:  

 

-  Prefeitura: contar com recursos humanos capacitados e tecnológicos 

estruturados; aliviando as Unidades Básicas de Saúde (UBS); 

satisfação dos munícipes quanto ao tratamento oferecido; 

 

-  Hospital: atender somente a demanda específica que procura o 

Pronto Socorro (PS); diminuir número de internações recidivantes por 

doenças crônicas; melhorar gestão de  recursos humanos e 

materiais;  

 

-  Comunidade: acesso a serviço gratuito de qualidade; satisfação pelo 

atendimento humanizado; acesso a informações adequadas para 

melhorar o nível de saúde; melhora da autoestima por meio de 

recreações, orientações em visitas domiciliares. 

 

 Neste trabalho, focalizar-se-á o cuidado de feridas de membros inferiores 

(MMII), mais especificamente, pernas e pés, por tratar-se do procedimento mais 

freqüente no AEFATEA e que mais gera queixas da equipe de enfermagem. 

 Especificamente, então, em relação ao atendimento, de clientes portadores 

de feridas, é feita a consulta de enfermagem por enfermeiros e/ou alunos 

acompanhados pelos docentes do Curso de Graduação em Enfermagem. Após a 

avaliação do estado geral dos clientes e de sua ferida, é elaborada a prescrição a 

ser seguida para os curativos, realizados em salas individualizadas. 

 Este projeto resultou das observações feitas durante a vivência diária no 

Ambulatório de Enfermagem da FATEA acompanhando alunos em estágios 

curriculares, quando se observou importantes dificuldades da equipe de 
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enfermagem em posicionar adequadamente o paciente para a realização de 

curativos nos MMII, particularmente nas pernas e pés, assim como para evitar  

molhar o leito do paciente, quando há necessidade de se lavar a região afetada 

antes do curativo propriamente dito. 

 Além disso, a falta de apoio para as pernas do paciente no momento do 

curativo, provoca  posição desconfortável e compromete a mecânica e o 

alinhamento corporal e a ergonomia do profissional que realiza o procedimento 

resultando em repetidas queixas de dores musculares dessa equipe após sua 

execução, exigindo a presença de duas pessoas para isso, pois, enquanto um dos 

profissionais faz o curativo o outro segura e apóia a perna do paciente. 

 Para realizar a descrição deste trabalho, inicialmente, são tecidas 

considerações gerais, seqüenciais:  a estrutura anatômica da pele e suas funções,  

as técnicas de curativo, higiene dos pés e  o conforto enfatizando-se  o papel do 

enfermeiro no cuidado de feridas e da higiene dos pés. 

 A seguir apresenta-se o capítulo: Construção de um protótipo de suporte 

para realização de curativos e higienização dos membros inferiores e 

componentes que norteiam o primeiro eixo deste estudo, destacando as principais 

dificuldades notadas durante a realização da técnica convencional de curativo e 

higiene nos MMII ( pernas e  pés), fatores estes decisivos  para o desenvolvimento 

de um protótipo que facilite a execução desses procedimentos e ao mesmo tempo, 

traga conforto aos clientes e equipe de enfermagem.  
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2  INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com o cuidado de feridas remonta à Antigüidade, quando o 

homem, em suas aventuras e lutas pela sobrevivência, viu-se acometido por 

ferimentos das mais diversas ordens (GEOVANINI, OLIVEIRA JUNIOR, PALERMO, 

2007).  Historicamente o tratamento de feridas tem como filosofia a proteção das 

lesões contra a ação de agentes físicos, químicos ou biológicos. Há evidências de 

que na pré-história eram utilizadas plantas ou extratos na forma de cataplasma em 

feridas abertas e também ingeridas para atuar de maneira sistêmica como expõem 

Jorge e Dantas (2003).  

Dentre os vários tipos de ferida que hoje se conhece, estão as úlceras de 

MMII.  As úlceras de perna constituem uma das patologias mais freqüentes nos 

consultórios, clínicas e ambulatórios hospitalares. Elas têm diversas origens, mas na 

maioria das vezes, a causa principal se deve a um problema circulatório (HESS, 

2002; JORGE, DANTAS, 2003). Os conhecimentos de anatomia e fisiologia da pele 

são fundamentais para a classificação, tratamento e acompanhamento das fases de 

cicatrização das feridas de MMII, sendo assim, seguir-se-á uma revisão dos 

mesmos. 

 

2.1 Anatomia e fisiologia da pele 

 

O corpo do ser humano adulto encontra-se revestido por um tecido 

denominado cútis ou pele, com uma área total de 2 m² podendo ser calculada por 

meio de fórmulas em função do peso e altura. Corresponde a aproximadamente 

10% do peso corporal, com espessura que varia entre 0.5 a 3.0 mm, com a 

particular característica de renovar-se, sendo mais fina durante as fases extremas 

da vida: infância e velhice (CORRAL, 1992; HESS, 2002; IRON, 2005; GEOVANINI, 

OLIVEIRA JUNIOR, PALERMO, 2007).  Apresenta inúmeras funções entre elas: 

regulação da temperatura corporal, absorção e excreção de líquidos, absorção da 

luz ultravioleta, metabolização da vitamina D, barreira de proteção que isola e ao 
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mesmo tempo permite que se relacione com o meio externo, além do papel estético 

(JORGE, DANTAS, 2003; GUYTON, HALL, 2006; IRON, 2005).  

É composta de duas camadas bem diferentes: a epiderme, camada superficial 

de epitélio estratificado originária do ectoderma e a derme ou cório, camada 

subjacente de tecido conjuntivo, em sua maioria derivada do mesoderma (Figura 1). 

(DANGELO, FATTINI, 2002; JORGE, DANTAS, 2003). 

A epiderme é formada por camadas distintas, que são definidas pelas 

modificações que envolvem a formação de queratina e graus crescentes de 

diferenciação dos queratinócitos (DANGELO, FATTINI, 2002; JORGE, DANTAS, 

2003). Existem quatro camadas da profundidade para a superfície: basal, 

espinhosa, granulosa e córnea. 

A camada basal é a mais profunda, com intensa atividade mitótica, sendo 

responsável pela produção das demais células epidérmicas. A melanina é um dos 

pigmentos presentes nesta camada com função de proteger o organismo contra os 

raios ultravioletas (GARDNER, O’RAHILLY, 1988; DANGELO, FATTINI, 2002; 

JORGE, DANTAS, 2003). 

A camada espinhosa contém várias camadas de células com queratinócitos 

de citoplasma amplo que conforme se aproximam da superfície se tornam mais 

achatadas. A camada granulosa apresenta grânulos de querato-hialina com 

filamentos de queratina que são proteínas flexíveis, insolúveis em água, resistentes 

a algumas enzimas e se descamam e os corpúsculos de Odland responsáveis pela 

impermeabilização e pela liberação de lipídios. A camada córnea apresenta células 

anucleadas, e recebem o nome de escamas córneas. É uma camada flexível, que se 

descama e previne a perda de fluido corporal e entrada de água. (GARDNER, 

O’RAHILLY, 1988; DANGELO, FATTINI, 2002; JORGE, DANTAS, 2003). 

A derme é a camada mais profunda da pele, com espessura que varia de 0.5 

a 2.5 mm e pode ser dividida em duas camadas: derme papilar e reticular.  É 

composta de fibroblastos, colágeno e fibras elásticas que conferem apoio, 

expansibilidade e elasticidade, ou seja, permitem que a pele recupere sua forma 

após ser puxada ou esticada.  Nessa camada também se encontram os vasos 

sanguíneos e linfáticos, folículos pilosos, os músculos eretores do pelo (inseridos no 

folículo piloso abaixo das glândulas sebáceas), órgãos sensoriais, terminações 
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nervosas através das quais percebe-se o toque, calor, o frio e a dor e glândulas 

sebáceas e sudoríparas que auxiliam a pele a manter-se flexível e impermeável. 

(GARDNER, O’ RAHILLY, 1988; BAJAY, 2001; RIBEIRO, SARDENBERG, 

SARDENBERG, 2004; GEOVANINI, OLIVEIRA JUNIOR, PALERMO, 2007).    

 

 

Figura 1. Corte anatômico da pele. Fonte: (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2008).  

 

Os fibroblastos são responsáveis pela produção de colágeno, proteínas 

complexas e são mais abundantes na derme.  Também são responsáveis pela 

produção de fibras elásticas e a matriz extracelular (JORGE, DANTAS, 2003; 

GUYTON, HALL, 2006). 

As fibras elásticas são polipeptídios compostos de elastina, capazes de 

distender por duas vezes o seu tamanho normal, e associadas ao colágeno 

conferem elasticidade à pele.  O envelhecimento e exposição à luz solar produzem 

fragmentação e destruição das mesmas (JORGE, DANTAS, 2003; GUYTON, HALL, 

2006). 
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A matriz extracelular fundo encontra-se presente em todos os tecidos 

orgânicos, formada, principalmente, por fibronectina e glicosaminoglicanos que são 

responsáveis por quase todo o peso da pele devido à sua grande capacidade de 

retenção de água, até mil vezes seu volume (JORGE, DANTAS, 2003; RIBEIRO, 

SARDENBERG, SARDENBERG, 2004; GEOVANINI, OLIVEIRA JUNIOR, 

PALERMO, 2007).    

Para terminar, encontra-se a hipoderme ou tecido subcutâneo, onde a pele 

se encontra apoiada.  É um tecido conjuntivo frouxo composto  por tecido adiposo e 

colabora para evitar a perda de calor, pela provisão de energia e reserva nutricional, 

atuando na proteção contra traumatismos mecânicos externos, além de papel 

cosmético. (JORGE; DANTAS, 2003; RIBEIRO, SARDENBERG, SARDENBERG, 

2004; GEOVANINI, OLIVEIRA JUNIOR, PALERMO, 2007).    

Quando a integridade da pele é rompida, desenvolve-se uma ferida, também 

chamada de lesão tecidual, deformidade ou solução de continuidade, podendo afetar 

“desde a epiderme até camadas mais profundas, como fascias, músculos, 

aponeuroses  articulações, tendões, ossos, órgãos cavitários, entre outros” 

(GEOVANINI, OLIVEIRA JUNIOR, PALERMO, 2007).     

 

2.2 Feridas 

 

As feridas podem ser advindas da agressão ao tecido vivo por agentes físicos, 

químicos, térmicos ou biológicos e também por distúrbios clínicos ou fisiológicos 

(GEOVANINI, OLIVEIRA JUNIOR, PALERMO, 2007).     

 As pernas são locais muito suscetíveis aos  diversos tipos  de feridas  pela 

constante  exposição a risco de agravos e por  terem,  particularmente,  uma 

circulação forçada foco da ação  gravitacional compelida pela postura de 

bipedestação do homem (JORGE, DANTAS, 2003). 

 

2.2.1  Classificação das feridas  
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As feridas são atualmente foco de atenção de muitos estudos, reiterando o 

interesse que sempre despertou no homem no decorrer de sua evolução e como 

afirma Fernandes, Fernandes e Ribeiro Filho (2000) “...as lesões devem ser 

classificadas pela causa, pelo agente e pelo conteúdo microbiano”. 

O processo cicatricial dependerá, entre outros fatores, da etiologia, tipo e 

condições gerais do indivíduo (DEALEY, 2001; RIBEIRO, SARDENBERG, 

SARDENBERG, 2004). Os tecidos desvitalizados, corpos estranhos, infecção, 

hematoma, edema, idade, Diabete Mellitus, deficiência alimentar, hipóxia, uso de 

medicamentos como: corticóides, antibióticos, imunossupressores e suprimento 

sanguíneo inadequado, são condições potenciais que afetam a cicatrização, assim, 

esses autores classificam as feridas:  

 

2 .2.1.1 Segundo Iron (2005) a etiologia ou causa da ferida se classifica 

em: 

a) Ferida intencional ou cirúrgica. Feita por meio de procedimento 

cirúrgico, asséptico. Produzida, consciente e propositalmente, 

para uma finalidade terapêutica, proposta e realizada por 

profissional de saúde na área de sua competência legal.  

b) Ferida acidental ou traumática, aquela advinda de situações 

imprevistas, podendo ser: incisa ou cortante, contusa, 

lacerada, perfurante ou puntiforme, abrasiva, penetrante e 

térmica.   

c) Ferida patológica (ulcerativa/ isquêmica). Usualmente se 

desenvolve como conseqüência de uma patologia de base, são 

exemplos as úlceras diabéticas, arteriais e venosas. Em todos os 

casos  podem ser abertas e fechadas. 

 

2.2.1.2 Segundo o tipo da lesão de tecidos: 

 

A lesão dos tecidos pode ser categorizada em quatro estágios de acordo com 

Iron (2005). São eles: 
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a) Estágio I- Lesão na epiderme e derme com presença de eritema. 

b) Estagio II- Solução de continuidade da epiderme e derme com 

perda de tecido, podendo atingir o tecido subcutâneo, 

apresentando hiperemia e vesículas. 

c) Estagio III- Perda de tecido subcutâneo com presença de úlcera 

profunda e de exsudato, pontos de necrose e desenvolvimento de 

infecção. 

d) Estagio IV- Destruição das camadas mais profundas dos tecidos 

podendo atingir músculos, ossos, tendões, articulações e outros. 

 

2.2.1.3  Segundo o  grau de contaminação 

 

 As feridas podem ser limpas, limpas contaminadas, contaminadas ou 

infectadas (FERNANDES, FERNANDES, RIBEIRO FILHO, 2000) e são descritas, 

como:  

a) Feridas limpas  são feridas cirúrgicas não infectadas, em que não há 

inflamação e não são atingidos os tratos respiratório, digestório, genital 

ou urinário. Geralmente estas feridas são fechadas com sutura, cuja 

probabilidade de infecção é de 1 a 5 %.  

b) Feridas limpas contaminadas são aquelas em que os tecidos  são 

atingidos em condições controladas;  são potencialmente 

contaminadas, cuja probabilidade de infecção é de 3 a 11%. 

c) Feridas contaminadas incluem feridas acidentais, abertas em tecidos 

com alto grau de contaminação, cuja probabilidade de infecção é de 10 

a 17%. 

d) Feridas infectadas são aquelas em que  há  evidente processo 

infeccioso com presença de retenção de tecido desvitalizado e 

secreção purulenta nos sítios manipulados, ou ainda, em 
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procedimentos cirúrgicos com quebras importantes da técnica 

asséptica, até por presença prévia de sujidade. 

 

2.2.1.4  Segundo o tempo de evolução cicatricial: 

 

a) Feridas agudas, aquelas de fácil resolução, que atingem pessoas 

hígidas e o  processo cicatricial  ocorre de forma fisiológica. 

b) Feridas crônicas, aquelas de difícil resolução e longa duração cuja 

evolução cicatricial é prolongada.  

 

2.2.1.5 Segundo o tipo de cicatrização (IRON, 2005): 

 

a) Cicatrização por primeira intenção: ocorre por meio de 

aproximação das bordas da lesão, com mínima perda de tecido e 

de maneira asséptica. 

b) Cicatrização por segunda intenção: ocorre quando o fechamento 

das bordas é impossibilitado por perda de considerável quantidade 

de tecido. 

c) Cicatrização por terceira Intenção: ocorre quando há a presença 

de fatores que retardam a cicatrização, exigindo manter a lesão 

aberta para drenagem e posterior fechamento.  

 

 

2.3.1.6  Fisiologia do processo cicatricial 

 

Imediatamente após a instalação de uma lesão, o organismo ativa uma 

seqüência determinada de eventos na tentativa de curá-la por reparação, 

regeneração e restauração dos tecidos, dependendo de diversos fatores que 

afetarão a evolução do processo cicatricial (FERNANDES, FERNANDES, RIBEIRO 
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FILHO, 2000; IRON, 2005). Portanto, a ferida pode ser descrita como a interrupção 

na continuidade das células, e conseqüentemente, a cicatrização da ferida é a 

restauração desta continuidade.  

Para tanto, há necessidade de se conhecer princípios básicos de anatomia, 

histologia, bioquímica, imunologia, farmacologia entre outros, visto que envolvem 

uma vasta gama de eventos e de condições celulares especiais e harmônicas, 

produzindo a reconstituição dos tecidos, garantindo a restauração tissular 

(MANDELBAUM, Di SANTIS, MANDELBAUM, 2003).  

Didaticamente, o processo cicatricial é dividido em fases, no entanto, estas 

ocorrem simultaneamente, justa, ante ou sobrepondo-se uma à outra e dependendo 

das condições individuais, também variará o tempo de duração de cada uma delas.  

Assim, têm-se que o processo cicatricial se divide em três grandes fases: a primeira 

é a inflamatória ou exsudativa, reativa ou defensiva, seguida pela fase proliferativa, 

conhecida por fase de regeneração, reconstrutiva ou fibroblastica e a última 

conhecida como fase reparadora, de maturação ou remodelação tecidual 

(FERNANDES, FERNANDES, RIBEIRO FILHO, 2000; JORGE,  DANTAS, 2003). 

 

 a) Fase inflamatória   

 Inicia-se logo após o traumatismo com respostas vasculares e celulares. Esta 

reação dura aproximadamente de cinco a dez minutos, podendo estender-se até 

seis dias caracterizando-se pela vasodilatação da microcirculação tipificando a 

inflamação circunscrita, ou seja: a presença de dor, rubor, calor, tumor ou edema e 

restringindo a função local. Imediatamente aparecem as respostas vasculares e 

celulares na região lesada, havendo o afluxo dos leucócitos, mais, especificamente, 

os neutrófilos e monócitos que se transformando em macrófagos fagocitam as 

bactérias e tecidos desvitalizados retirando-os do local afetado. São tais leucócitos 

responsáveis pela modulação do processo de cicatrização (BAJAY, 2001; HESS, 

2002; GEOVANINI, OLIVEIRA JUNIOR, PALERMO, 2007).      

 

b) Fase proliferativa 



 35

Esta fase é caracterizada pela mitose celular em que se desenvolve o tecido 

de granulação, resultante da proliferação de fibroblastos, da angiogênese e da 

sintetização do colágeno, que ocorre por meio de proteínas, gorduras, vitamina A e 

C, carboidratos, zinco e oxigênio, junto com o aumento da perfusão tissular e da 

oxigenação. (FERNANDES, FERNANDES, RIBEIRO FILHO, 2000; JORGE, 

DANTAS, 2003; GEOVANINI, OLIVEIRA JUNIOR, PALERMO, 2007).        

Assim, o aumento da concentração de oxigênio no leito da ferida 

favorece o desenvolvimento do tecido de granulação que juntamente com a 

angiogênese e os  demais componentes básicos  dirigem-se à lesão (JORGE,  

DANTAS, 2003; GEOVANINI, OLIVEIRA JUNIOR, PALERMO, 2007).    O 

tecido reconstituído tem como  principal componente o colágeno que se 

encarrega de aderir as bordas da ferida, e no período de duas a quatro 

semanas, formam-se fibras  de dimensões variáveis por meio de cadeias de 

aminoácidos. No entanto, a cicatrização apresenta ainda apenas  3 a 5% de 

sua resistência, atingindo   ao final de 30 dias 35 a 59% para readquirir  80%  

de sua condição  de resistência original (BAJAY, 2001).   

 

c) Fase reparadora ou de maturação 

Esta terceira fase se caracteriza pela redução do tecido fibroso por meio 

da reabsorção do tecido em lise, ocorrendo a  contração do tecido conjuntivo, 

reorganização do alinhamento das fibras,  formação de tecido conjuntivo novo 

e a epitelização. Esta fase pode variar de seis a três anos, pois, sendo um 

processo sistêmico dependerá de vários fatores, tais como condições físicas 

do indivíduo, idade,  local e tipo da lesão,  ausência de infecção, presença de  

corpos estranhos e doenças de base, entre outros.   Assim,  é essencial o 

favorecimento das condições de reparo da lesão  por meio das diferentes 

terapias apropriadas para  que ocorra a epitelização e a restauração da 

continuidade da pele. (FERNANDES, FERNANDES, RIBEIRO FILHO, 2000; 

BAJAY, 2001; JORGE, DANTAS, 2003). 

 

2.2.1.7 Coadjuvantes da reparação tecidual - curativo 
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 O curativo como coadjuvante da restauração da continuidade da pele  recebe 

várias conceituações. Neste trabalho adotar-se-á o referencial teórico  de Galante 

(2007),  que   define ser o meio terapêutico ou tratamento aplicado a qualquer tipo 

de lesão da pele ou de ferida, com os objetivos de prevenir e tratar infecções, ajudar 

na hemostasia, manter a temperatura e umidade constantes, remover os resíduos 

presentes no leito da ferida, absorver a drenagem do exsudato, proteger a ferida 

contra traumas mecânicos, promover e facilitar cicatrização, fornecer o isolamento 

térmico, diminuir a intensidade da dor e dar conforto  ao paciente. 

Os curativos podem ser do tipo: aberto, oclusivo, seco, úmido, com drenagem, 

com irrigação e compressivo, segundo o diagnóstico realizado, e as fases para 

desenvolvimento dos mesmos são: 1 TEMPO remoção do curativo anterior; 2 

TEMPO limpeza da ferida; 3 TEMPO tratamento da lesão e 4 TEMPO proteção da 

ferida. 

 Existe uma variedade de recursos materiais disponibilizados pelo mercado, 

que o profissional de saúde aplicará segundo avaliação da ferida quanto à sua 

natureza, localização e tamanho, selecionando corretamente o tipo de curativo mais 

apropriado para favorecer a cicatrização da mesma de forma naturalmente 

organizada.  

 Então, para a execução daqueles tempos será fundamental, além de avaliar o 

estado do paciente e da ferida, preparar o ambiente, manter a privacidade do 

paciente,  explicar o procedimento ao paciente, preparar e reunir o material, executar 

o curativo obedecendo os princípios da assepsia e registrar a execução 

completamente (GALANTE et al., 2007; POSSO, 2007). 

 A realização de qualquer procedimento técnico deve ser fundamentado em 

normatizações que têm a função de padronizar e uniformizar condutas. Dessa 

forma, deve-se observar as condutas gerais e os princípios da técnica asséptica 

aplicáveis à execução de um curativo,  dentre outros: lavagem das mãos, antes e 

depois da execução de cada curativo, uso de luvas de procedimento ou estéreis, 

estas se o caso assim o exigir, validade da esterilização dos materiais, não expor a 

ferida desnecessariamente, observar o uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI). 
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As técnicas e os materiais para execução dos curativos são fatores que 

devem ser observados tanto quanto à escolha adequada do produto terapêutico, 

quanto ao conforto do paciente (JORGE, DANTAS, 2003). Neste trabalho será 

focalizado o conforto do paciente ao receber o curativo em ferida de perna e pé e a 

higienização dos mesmos. 

 

2.3  Higienização dos pés 

 A higiene pessoal é um conceito básico de asseio, limpeza e cuidado com o 

corpo e  tem como finalidade   gerar conforto, remover sujidades e odores, ativar a 

circulação e favorecer a transpiração (POSSO, 2007). Não obstante,  exige do 

profissional de saúde o conhecimento de princípios das várias ciências, como  da 

anatomia, fisiologia, microbiologia, histopatologia, entre outras (POTTER, PERRY, 

2009).  

Os avanços advindos dessas ciências e, consequentemente, o 

desenvolvimento e a expansão da indústria químico-cosmética favoreceram os 

cuidados, especificamente, com a pele e seus anexos, disponibilizando para a 

sociedade amplo leque de equipamentos e produtos à higiene corporal. 

Historicamente  observa-se que o homem  fazia sua higiene corporal nos rios, 

no mar ou, como os romanos, em banhos públicos. A prática de banhar-se era um 

ato habitualmente regular dos hebreus. Por volta de 1.500 a.C., Moisés descrevia as 

Leis mosaicas incluindo preceitos de cuidados de limpeza corporal e de isolamento 

de leprosos. Nessa época, também os egípcios registraram no Papiro de Ebers as 

fórmulas de “sabões” e essências para os cuidados corporais (DONAHUE, 1985). 

Ainda, verifica-se que os povos das civilizações antigas creditaram àquela 

prática um grande valor considerando importante a necessidade do cuidar do corpo. 

Sabe-se que os árabes, seguidores do islamismo, cultivavam o cuidado corporal,  e 

sua higiene era questão de respeito à convivência  e de apresentarem-se limpos 

perante Deus, nos momentos de suas orações (DONAHUE, 1985). 

São famosas as termas coletivas romanas construídas em II a.C que tinham 

água quente e onde os cidadãos costumavam passar muito tempo desfrutando do 
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banho e acabaram por torná-las centros de convivência social, seguindo as  boas 

orientações da deusa  Higiea, protetora da saúde, de cujo nome deriva a palavra 

higiene. Os romanos se preocupavam com a saúde pública, pois, como povo 

guerreiro  era importante proporcionar condições melhores de moradia e vida 

saudável. Porém,  nos  escritos hipocráticos e galênicos não são mencionados 

cuidados higiênicos como fator preventivo de doenças,  apenas, o banho como uma 

prática salutar (DONAHUE, 1985; MAZBRA, 2008). 

Também, a vaidade típica dos egípcios, historicamente reafirmada por 

Cleópatra que segundo lendas banhava-se com leite de cabra, favorecia a higiene 

corporal e o uso de  substâncias esfoliantes  e essências  aromáticas de óleos 

naturais para perfumar seu corpo. Da mesma forma, os gregos davam muita 

importância  à  beleza física  e ao esporte, então, utilizavam para sua higiene 

corporal, óleos naturais, retirados juntamente com a sujidade por meio de uma 

espátula metálica, que se denominava “strigil”  (DONAHUE, 1985; RAMOS, 2006). 

Com a queda do Império Romano os hábitos higiênicos decaíram e a Europa 

sofreu com o impacto da sujeira sobre as condições de vida insalubres e na saúde 

pública, resultando em registros que assinalam  o menor cuidado com a higiene 

corporal, tendo, a Idade Média  sido caracterizada como a idade mais “suja”  da 

história da humanidade e arena de grandes epidemias e de alta mortalidade 

causadas pela Peste Negra e Bubônica (DONAHUE, 1985; FERNANDES, 

FERNANDES, RIBEIRO FILHO, 2000). 

No entanto, nesse período os romanos utilizavam  o sabão para  a  limpeza 

de utensílios e  com a propagação dos progressos químicos  trazida pelos 

alquimistas árabes, ganha popularidade o uso de perfumes, apesar de alguns 

historiadores imputarem a essa idade, o período de menor preocupação com  

relação a higiene corporal ( DONAHUE, 1985).  

Observa-se que  na  Idade  Moderna com a evolução urbana aumenta a 

preocupação com a higiene  e  em 1847   ao ser correlacionado  doença - falta de 

higiene, por  Ignácio Semmelweis,  ao exigir  a lavagem das mãos pelos médicos de 

sua clínica obstétrica com um composto clorado antes de atender cada paciente, 

diminuindo a infecção e a mortalidade de 12.11%  para 1.3% , verificando  a redução 
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da mortalidade pós-parto diferentemente de  seus colegas médicos que muitas 

vezes realizavam exames e toques vaginais, após haverem   efetuado uma 

necropsia sem a higienização das mãos (BERRY, KOHN, 1972; FERNANDES, 

FERNANDES, RIBEIRO FILHO, 2000).  

No entanto,  Semmelweis não recebeu crédito de seus colegas,  até pela falta 

de conhecimento e  por não admitirem serem os transmissores de infecção, 

resultando em sua expulsão do hospital. Neste período, a população tinha a nítida 

idéia que o hospital era um local propício para se adquirir doenças optando pelo 

tratamento domiciliar, pois  era comum o leito ser ocupado por mais de um paciente 

com patologias não definidas e óbitos não constatados (DONAHUE, 1985).  

No mesmo século, a realidade sanitária brasileira sofria com as epidemias, de 

febre tifóide, cólera, febre amarela e a peste exigindo medidas de saneamento. 

Destaca-se, então, a garra do grande sanitarista Oswaldo Cruz, que realizou 

grandes campanhas  de vacinação em massa (PAIXÃO, 1979). 

Essas medidas contiveram tais epidemias reforçando a relação entre higiene 

e saúde, enfatizando-se cada vez mais, a importância da lavagem das mãos, 

comprovadamente, uma forma importante de minimizar a transmissão de 

microorganismos (DONAHUE, 1985).  

Atualmente, a higiene corporal é considerada uma necessidade humana 

básica envolvendo um conjunto de procedimentos de grande importância que 

favorece a manutenção de um estado ótimo de limpeza da pele para que esta possa 

desempenhar suas funções de proteção, secreção e absorção. Porém, além dessas 

funções, sendo a higiene corporal um hábito saudável, também, ativa a circulação e 

provê conforto e bem-estar físico e mental (HORTA, 1978; DIAS et al., 2003; 

RAMOS, 2006; POTTER , PERRY, 2009). 

Como visto, o cuidado corporal é parte integrante das necessidades humanas 

básicas como forma de preservar a integridade cutâneo-mucosa e o conforto do 

indivíduo (HORTA, 1978; SMELTZER, BARE, 2005). Essas necessidades afetadas 

por qualquer desequilíbrio orgânico resultam no aparecimento de problemas que  

manifestam-se por sinais e sintomas de cujas evidências surgem os diagnósticos de 
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enfermagem, (HORTA, 1978; CARPENITO, 2006; NANDA, 2008). Os enfermeiros 

devem, então, fundamentar sua sistematização de assistência a partir desses eixos 

norteadores.  

A necessidade de higiene ou cuidado corporal1* pode estar afetada, 

principalmente, nos pacientes acamados e naqueles com restrição de mobilidade e 

incapazes de executá-la. Dessa forma, essa necessidade ultrapassa a preocupação 

com  o risco de infecções e cuidado físico,  enfatizando-a, também, como fator de 

melhoria de qualidade de vida,  de conforto, bem-estar e promotora da recuperação 

resultando na  redução do tempo de permanência hospitalar (HORTA, 1978; 

POTTER, PERRY, 2009;  RAMOS, 2006). 

Da mesma forma, a necessidade de conforto está intimamente relacionada à 

ergonomia e ao bem-estar de ambos paciente/cliente e enfermeiro durante a 

realização de todo e qualquer procedimento de enfermagem e, obviamente, como tal 

apresenta características individuais de percepção de ambos (HORTA, KAMIYAMA, 

1973). 

O conforto é de suma importância para a assistência de enfermagem, tanto 

que Mussi (1996), significa conforto como tranqüilidade, calma, lenitivo, comodidade, 

aconchego, bem-estar e transcendência, constituindo-se em uma situação 

complexa, sendo competência do enfermeiro a remoção do desconforto, dor, 

implementando-a  pela “provisão, promoção, manutenção e restauração do conforto” 

visando a melhoria e rápida recuperação do paciente/cliente .  

Vale destacar, também, que um dos fatores para proporcionar o conforto ao 

paciente/cliente é que o enfermeiro dispense especial atenção ao posicionamento do 

mesmo, respeitando sua estrutura anatômica. Para executar os procedimentos de 

enfermagem de curativo e a higienização dos MMII, o enfermeiro deve posicionar 

confortavelmente o cliente, geralmente em posição dorsal  com o(s) joelho(s) do(s) 

MMII afetados  em ângulo de aproximadamente 90º fazendo uso de travesseiros ou 

coxins, mantendo os membros superiores (MMSS) em posição  anatômica (SOUZA, 

1990). 

                                                      
1 Neste trabalho será considerado higiene como sinônimo de cuidado corporal 
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No caso, então, de curativo e higienização dos MMII é fundamental que o 

paciente tenha um bom alinhamento da coluna vertebral prevenindo desconforto, 

fadiga e dores musculares, paresias e/ou parestesias, muitas vezes percebidas 

habitualmente nesse cuidar. No cotidiano hospitalar, ou mesmo domiciliar são 

comuns as situações que exigem que indivíduos permaneçam acamados e nestes 

casos, surgem as dificuldades advindas da inadequação do ambiente, do tipo e 

altura do leito, tipo de colchão, entre outras, para  cuidá-los, principalmente, quando  

se trata do cuidado corporal ou de um curativo.  

Neste trabalho, especificamente, esses cuidados serão voltados para os MMII, 

no sentido de minimizar as dificuldades, o desconforto dos pacientes em relação à 

execução dos procedimentos de enfermagem  de curativo e  higienização de pernas 

e pés  propondo desenvolver um protótipo de suporte que seja prático, de fácil 

manejo, leve e de baixo custo.  

Esta proposta se justifica, pois, como enfermeira assistencial pode-se observar  

o desconforto e a dificuldade em realizar o curativo e a higienização dos MMII, além 

das constantes queixas dos pacientes em relação a dores musculares lombares 

devido ao seu posicionamento e  à falta de apoio nas pernas (Figuras 2 a 7) e a 

preocupação ou mesmo ansiedade com o possível e não raro, derramamento da 

água da bacia no leito, até porque o tamanho e a concavidade das bacias,  

habitualmente usadas para a higiene em geral, costumam  ser pequenas para a 

maioria dos pés de  adultos. 
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Figura 2. Realização de curativo de perna e pé em bacia hospitalar comum. Fonte: imagem extraída 
da internet de sites de domínio público. Disponível em: 
http://brasil.indymedia.org/images/2006/12/367813.jpg. acesso 03 ago. 2009. 

 

Figura 3. Realização de curativo de pé em bacia hospitalar comum. Fonte: imagem extraída da 
internet de sites de domínio público. Disponível em: http://www.prittes.com.br/fototcientifico3 .jpg, 
acesso 03 ago. 2009. 
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Figura 4. Realização de curativo de perna e pé em bacia hospitalar comum. Fonte: imagem extraída 
da internet de sites de domínio público. Disponível em: http://enfermeiro.br.tripod. 
com/lesoes/id3.html, acesso 24 set. 2009. 

 

Figura 5. Preparo para aplicação de Bota de Unna. Fonte: imagem extraída da internet de sites de 
domínio público. Disponível em: URL: http://www. lava.med.br/livro, acesso 24 set. 2009. 
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Figura 6. Colocação de Bota de Unna. Fonte: imagem extraída da internet de sites de domínio 
público. Disponível em URL: http://www. lava.med.br/livro, acesso 24 set. 2009. 

 

Figura 7. Colocação de atadura em perna e pé. Fonte: imagem extraída da internet de sites de 
domínio público. Disponível em: www.eerp.usp.br/projetos/feridas/tratven.htm, acesso 03 ago. 2009. 
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Esta situação incitou à busca de fundamentação científica como forma de 

minimizar tais sinais e sintomas.  Para tanto, visitou-se outros Estabelecimentos  de 

Assistência à Saúde (EAS) e Instituições de Ensino Superior (IES) e  de Técnico de 

Enfermagem (ITE), a  Feiras de Equipamentos Hospitalares, além de proceder às 

revisões de literatura nacional e internacional  para  verificar a oportunidade do 

projeto e ao mesmo tempo, subsidiar a proposta pretendida, visando a melhor 

assistência de enfermagem. 

Surpreendentemente, não foram encontrados equipamentos mais modernos 

que facilitassem o posicionamento do paciente para a execução do curativo de 

pernas e pés e para a higiene dos últimos. Ao mesmo tempo, no campo assistencial 

verificaram-se improvisações, nem sempre  bem sucedidas, para tentar apoiar o 

membro afetado, na tentativa de dar conforto e tranqüilidade ao paciente  obtendo a 

cooperação do mesmo.  

 

2.4  Técnicas de enfermagem de curativos em feridas nos MMII e de higiene 

(pernas e pés)   

 

O enfermeiro deve atentar, particularmente, para a execução dos 

procedimentos de enfermagem do curativo em feridas nas penas e pés e para a 

higiene dos últimos para a posição do cliente/paciente, que na maioria dos casos é a 

supina, o alinhamento anatômico de sua coluna, verificando a necessidade do uso 

de coxins ou outro acessório de proteção se for necessário corrigi-la, em especial 

nos casos de cifose, escoliose, lordose, entre outros. 

Para executar os procedimentos de enfermagem em questão, apesar de exigir 

um tempo relativamente curto de manutenção do paciente/cliente na mesma 

posição, é preciso respeitar sua estrutura anatômica, apoiar sua coluna, pescoço e 

braços para promover seu conforto e evitar possíveis dores ou prevenindo 

alterações músculo-esqueléticas, durante  e posteriormente aos procedimentos 

(SOUZA, 1990; GIARETTA, 2002;  POSSO, LEAL, 2006).  
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Então, ao executar o curativo e a higienização dos pés  é importante que o 

cliente/paciente não sinta dor  ou  desconforto,  podendo cooperar  com os 

procedimentos e evitar conseqüências da biomecânica incorreta, ou seja, a fadiga 

muscular, devido ao acúmulo de ácido lático, provocando dor na região que sofreu 

sobrecarga. Assim,  para a realização desses procedimentos de enfermagem  

geralmente é exigido  a presença de  no mínimo, dois profissionais, um para realizá-

lo  e outro para apoiar a coxa ou perna do paciente e de materiais, soluções  e 

acessórios de suporte necessários, como segue a descrição de seu  uso no 

detalhamento das etapas . 

Segundo Galante et al. (2007) o procedimento de curativo de perna e pé e sua 

higienização segue a seguinte seqüência: 

 Explicar ao cliente o procedimento; 

 Preparar o ambiente colocando biombo se necessário, evitar corrente 

de ar (janela aberta, ventilador), desocupar a mesa de cabeceira; 

 Lavar as mãos; 

 Levar a bandeja com o material para junto do cliente; 

 Solicitar ou auxiliar o cliente a posicionar-se adequadamente; 

 Expor a área a ser cuidada; 

 Abrir o pacote sobre a mesa de cabeceira, dispondo as pinças em 

ordem de uso e com os cabos voltados para o executante; 

 Colocar gazes em quantidade suficiente no campo, abrindo o pacote 

com técnica asséptica;  

 Colocar a cuba rim ao lado do curativo e prender com fita adesiva o 

saco para lixo em local acessível; 

 Retirar o curativo sujo existente com a pinça dente de rato, 

desprezando-o no saco de lixo e a pinça na cuba rim ou local do 

campo considerado contaminado; 
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 Continuar o curativo mantendo a pinça Kelly na mão dominante e a 

pinça anatômica permanecendo no campo para auxilio no preparo das 

gazes; 

 Limpar e tratar a lesão com as soluções prescritas, seguindo os 

princípios científicos do menos contaminado para o mais contaminado, 

usando tantas gazes quantas forem necessárias; 

 Usar a técnica do toque com movimentos rotativos com a gaze, 

evitando os movimentos tanto os de dentro para fora da ferida, quanto 

os de fora para dentro; 

 Usar cada gaze uma só vez; 

 Remover ao máximo os exudatos (secreções, sangue), corpos 

estranhos e tecidos necrosados; 

 Secar bem com gaze e aplicar as soluções prescritas; caso sejam 

indicados cremes e pomadas, usar a espátula ou tentacânula para a 

distribuição; 

 Desprezar a pinça na cuba rim; 

 Usar a pinça anatômica sem dente para cobrir o local com gazes e 

desprezá-la no próprio campo; 

 Fixar o curativo com esparadrapo, ou outro adesivo ou atadura; 

 Colocar todo o material contaminado na bandeja, que deverá ser 

encaminhado para o expurgo; 

 Deixar o cliente confortável e o ambiente em ordem; 

 Lavar as mãos; 

 Providenciar a limpeza do material; 

 Anotar no prontuário do cliente hora, local, soluções e medicamentos 

usados, evolução da lesão e queixas do cliente, assinar.” 
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O procedimento preconizado por Posso (2007), adaptado, é o utilizado neste 

estudo e consiste em: 

 Lavar as mãos, reunir o material e explicar o procedimento ao paciente; 

 Obedecendo aos princípios de assepsia, abrir o pacote de curativo, 

colocar as pinças com as partes que serão manuseadas na parte de 

fora do campo e as gazes sobre o campo; 

 Calçar luvas de procedimentos 

 Colocar equipamentos de proteção individual (EPI), se necessário. 

 Retirar o curativo com as pinças dente de rato e Kelly; 

 Remover o curativo anterior, utilizando solução fisiológica se houver 

aderência; 

 Desprezar o curativo retirado no saco de lixo, previamente colocado 

em local de fácil e melhor acesso e as pinças dente de rato Kelly na 

cuba rim; 

 Inspecionar cuidadosamente a ferida e o tecido adjacente; 

 Fazer a dobradura da gaze com o auxilio das pinças Kocher e 

anatômica e umedecê-las com a solução fisiológica. 

 Limpar a ferida com solução fisiológica em movimentos semi–circulares 

de dentro para fora, de cima para baixo; quando infectadas, as feridas 

devem ser limpas com  movimentos semi-circulares de fora para 

dentro,usando a gaze uma única vez. Usar quantas gazes for 

necessário. 

 Secar a ferida e suas bordas com toques de cima para baixo;  

Aplicar o anti-séptico ou o curativo selecionado; 

 Fixar o curativo com adesivo antialérgico; a fixação deve ser feita ao 

redor das extremidades (moldura de quadro) ou cobrindo totalmente a 

ferida; 

 Recolher o material e fazer as anotações pertinentes. 
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As diferenças fundamentais de curativo para os vários tipos de ferida,  podem ser 

assim resumidas: 

Os curativos de ferida aberta, independente do seu aspecto, serão sempre 

realizados conforme a técnica de curativo contaminado. 

Para feridas contaminadas com secreção, principalmente em MMSS ou MMII, 

colocar uma bacia na área a ser tratada, lavando a lesão com soro fisiológico 

a 0.9%.  

Quando houver necessidade de troca de vários curativos em um mesmo 

paciente, iniciar pelas feridas limpas e fechadas, seguindo-se das feridas 

abertas não infectadas, após das infectadas, e por último das colostomias e 

fístulas em geral.  

Utilizar os EPI preconizados para  cada tipo de ferida. 

Quanto à higiene corporal, as pessoas saudáveis não encontram dificuldades 

em realizá-la.  Entretanto, se incapacitadas, seja na instituição hospitalar como no 

domicílio, a enfermeira ao prover uma assistência humanizada deverá estar alerta a 

alguns fatores do indivíduo, como: a auto-imagem, nível social, econômico, cultural, 

preferências pessoais que poderão influenciar as medidas de higiene e de conforto  

e desta maneira fornecer os cuidados de acordo com as necessidades individuais 

(POTTER, PERRY, 2009). 

Para a realização da higiene corporal, segundo Posso (2007) é necessário 

que o profissional prepare o material básico que consta de: toalha de rosto e banho, 

sabonete, material para higiene oral, luvas de procedimento e de banho, água morna 

(chuveiro para banho de aspersão) e bacia, balde e jarro para banho no leito.  

Adaptando o material e procedimento para a higienização dos MMII, a 

enfermeira deve: 

-  lavar as mãos antes e após o atendimento. 

-  reunir o material, explicar ao paciento o que será feito. 
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-  calçar as luvas de procedimento e  posicioná-lo corretamente expondo 

somente a região que será lavada. 

-  ensaboar e enxaguar copiosamente, enxugar o local. 

-  inspecionar cuidadosamente as condições dos pés.  

-  deixar o paciente confortável. 

-  recolher o material, encaminhá-lo ao expurgo e providenciar a limpeza 

do mesmo. 

-  realizar as devidas anotações no prontuário. 

Devido às dificuldades observadas e vivenciadas para a realização de ambos 

os procedimentos, pensou-se em criar um equipamento que permita o melhor 

posicionamento do cliente e enfermeiro. Como conseqüência pretende-se lograr uma 

melhora na qualidade da assistência prestada, contribuindo mais efetivamente para 

o processo de recuperação do paciente e para um uso mais racional dos recursos 

humanos, que estarão menos propensos a desenvolverem as doenças laborais.  

No item materiais e métodos serão apresentados: os desenhos técnicos do 

projeto do suporte, a descrição dos materiais utilizados para a fabricação do 

protótipo, o processo de fabricação e os testes realizados.   
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3  CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO 

 
 
Este item enfoca o objetivo específico deste trabalho, bem como a construção 

do protótipo propriamente dito, destacando o material utilizado para sua construção 

e usinagem, os métodos de transformação deste material e especificamente o 

método escolhido para produzir o equipamento. 

 

3.1  Objetivo 

Desenvolver um projeto de um protótipo de Suporte para Realização de 

Curativos e Higienização em Membros Inferiores (pernas e pés), de fácil 

manipulação, limpeza e desinfecção, de baixo custo e que possa proporcionar 

conforto ao paciente, além de facilitar a execução dos procedimentos de 

enfermagem. 

 

 
3.2 Materiais e métodos para a construção de um  Protótipo de Suporte para 

Realização de Curativos e Higienização em Membros Inferiores (pernas e 

pés) 

 

Durante o atendimento aos pacientes com feridas crônicas em MMII, um dos 

procedimentos diários básicos é a realização de curativos para que contribuam com 

o processo de cicatrização das mesmas e também, a higienização dos pés 

complementando o cuidado corporal, atentando para o posicionamento de maneira 

adequada e confortável do paciente e o favorecimento da assistência de 

enfermagem nesses procedimentos. O enfermeiro deve, então, se preocupar em 

prestar cuidados de enfermagem com qualidade aos clientes das EAS e 

ambulatoriais, de forma atualizada, humanizada e fundamentados cientificamente. 

Elegeu-se, para tanto, a metodologia aplicada por ser a que mais se adapta 

para obtenção do objetivo e por possibilitar organizar os conhecimento e 

experiências vivenciadas para a construção do Protótipo de Suporte para  a 

Realização de Curativos e Higienização em MMII (PSCHMI). Esta metodologia com 
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a aplicação e formação de conhecimentos emite objetivos imediatos para buscar a 

resolução de um problema (COELHO, 2006). Este autor enfatiza que este tipo de 

método leva o pesquisador a deixar emergir sua potencial capacidade criadora 

associada à cognitiva somada às experiências vividas, afirmando, ainda que o 

projeto seja a própria metodologia (COELHO, 2006). 

Parafraseando Castilho, Azeredo e Barreto (2007) quanto à utilização desse 

tipo de metodologia, destaca-se: “O permanente resgate da experiência aliada ao 

estudo de novas tecnologias  para a resolução de problemas que objetivam soluções 

diferenciadas parece-nos uma importante associação para o desenvolvimento 

projetual em design”.  

Assim, pretendeu-se com este estudo, como descrito no objetivo, desenvolver  

um PSCHMI  que fosse simples, leve, prático, resistente, de fácil limpeza e 

desinfecção, seguro e de baixo custo e, ao mesmo tempo,  pudesse proporcionar 

conforto ao paciente, além de  facilitar a execução dos procedimentos de 

enfermagem, fulcro desta pesquisa. Dessa forma, a seguir é apresentada a 

descrição de cada etapa do desenvolvimento dessa construção. 

 

3.3 Materiais e Método utilizados para a construção do PSCHMI  

 

O PSCHMI proposto foi desenvolvido basicamente em Cloreto de Polivinila 

(PVC) e Poliestireno de Alto Impacto (HIPS ou PSAI)2 devido às características 

físico-químicas destes materiais. Sendo assim, seguem breves considerações sobre 

os materiais e a descrição dos mesmos.  

 

3.3.1 Cloreto de polivinila (PVC) 

 

 A evolução da civilização humana está relacionada à necessidade de 

sobrevivência que exigiu do homem habilidade para atender suas necessidades 

                                                      
2 Neste estudo usar-se-á indistintamente as Siglas HIPS e PSAI para identificar o Poliestireno de alto impacto. 
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básicas, seus objetivos,  suas perspectivas para  formar família e grupos, dessa 

forma  produz bens necessários  com o intuito de enfrentar os desafios da vida diária 

proteger-se e à sua prole. Assim, organizava atividades, tarefas e desenvolvia 

materiais e objetos provenientes da natureza como a  pedra,  bronze, argila, 

madeira, peles e ferro para assegurar e garantir sua vitalidade nesse evoluir 

(HUBBARD, 1997; POSSO, COSTA, 1998; CARVALHO, 2001; CALLISTER, 2008). 

Com o passar dos anos, o avanço tecnológico permitiu que o ser humano 

descobrisse formas e técnicas de produzir, alterar, transformar os materiais naturais 

para a produção de novos materiais com propriedades superiores àquelas, e ainda 

que criasse novos processos, materiais e equipamentos possibilitando-lhe uma 

existência mais confortável.   

Portanto, dentre aqueles materiais novos, os sólidos, podem ser classificados 

basicamente em: polímeros, metais e cerâmicas. Acredita-se ser conveniente neste 

momento, apresentar as características do material utilizado para construção do 

PSCHMI  que para o propósito de seu uso deve exibir  requisitos e condições, tais 

como: ser leve, liso para facilitar a limpeza, possuir temperatura que não cause 

desconforto ao paciente, inócuo, inodoro,  ser de baixo custo, além de proporcionar 

conforto ao paciente e evitar cargas ergonômicas desnecessárias  para os 

profissionais que o manipulassem. Ponderou-se então, ser o plástico, material ideal 

para atender aquelas exigências.  

 O plástico é definido pela norma ASTM D883 (1999) como “um material que 

contém como ingrediente essencial uma ou mais substâncias poliméricas orgânicas 

de grande massa molecular, é sólido em seu estado acabado e em algum estágio de 

sua manufatura ou processamento em artigos acabados, pode ser conformado por 

escoamento”. Os plásticos oferecem vantagens sobre os demais materiais, devido 

ao seu baixo peso e resistência aos agentes químicos e são da família dos 

polímeros (CALLISTER, 2008).  

Os polímeros são macro-estruturas complexas formados pela repetição de 

estruturas moleculares menores, monômeros (Figura 8) e podem ser naturais, como 

as proteínas, celulose, amido (glicose), aminoácidos, borracha natural  e sintéticos, 

como os elastômeros, fibras e os plásticos e para transformar um monômero em 

polímero é necessário que este passe por um processo de polimerização (CUNEO, 

2009). 
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                                                       +                      Monômero 

 

                                                                       + 

 

 

Figura 8. Esquema de formação de polímero.  Fonte: imagem extraída da internet de sites de 
domínio público. Disponível em: http://www.educarchile.cl/Userfiles/P0001/File/ polímeros. 
Acesso 01 mar. 2009. 
  

 

 Os polímeros são basicamente compostos de carbono, hidrogênio e outros 

elementos não metálicos como O (oxigênio), N (nitrogênio) e Si (silício) e recebem o 

nome de hidrocarbonetos. São longas suas cadeias moleculares com grande 

quantidade de  átomos de carbono como eixo central, sendo os mais conhecidos: o 

polietileno (PE), o náilon, o cloreto de polivinila (PVC), o policarbonato (PC), o 

poliestireno (PS) e a borracha de silicone (CALLISTER, 2008; CUNEO, 2009). 

Esses materiais exibem baixas densidades, possuem menor resistência e 

rigidez que as cerâmicas e os metais, porém, por serem flexíveis e dúcteis podem 

com facilidade serem modelados em diferentes formas  e também, sendo pouco 

reativos  quimicamente, podem ser usados em diversos ambientes.  

 Dependendo de sua aplicação final, os polímeros podem ser classificados em: 

elastômeros (borrachas naturais e sintéticas) cujas moléculas são grandes e 

flexíveis e podem se esticar, alongar, encurtar, enrolar de maneira desordenada ao 

serem submetidas à tensão, voltando à sua forma inicial com o fim da tensão e 

plásticos “moldáveis" formados por moléculas lineares ou ramificadas e moléculas 

de rede tridimensional que de acordo com sua reação à temperatura classificam-se 

em: termoplásticos e termo fixos (CUNEO, 2009). 

 

 Os termoplásticos recebem essa denominação devido à sua propriedade de, 

repetidamente, poderem ser amolecidos, remodelados e reaproveitados, 

principalmente na indústria na produção de novos artigos. Como exemplos, podem-

se citar o poliestireno (PS), polietileno (PE), policloreto de vinila (PVC), poliacetato 
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de vinila (PVA), polimetacrilato de metila (PMMA), poliuretano (PU), polipropileno 

(PP) e os termofixos, também chamados de termorrígidos que não se prestam à 

remodelagem sendo produzidos e moldados uma única vez, como as fibras de 

poliéster, baquelite, fórmica, náilon, rayon, entre outros (MORTON, 1989; 

CALLISTER, 2008; CUNEO, 2009). 

 

 Além disso, essas qualidades dos termoplásticos podem ser alteradas ou 

mesmo aperfeiçoadas com a adição de aditivos, sendo mais utilizados: as cargas 

que são partículas de pó de madeira, pó de sílica, vidro, argila; os plastificantes 

líquidos que melhoram a flexibilidade, a ductilidade e a tenacidade desses plásticos; 

os  estabilizadores que lhes previne a deteriorização da integridade mecânica; os 

corantes  que lhes confere a cor e os retardadores de chamas que diminuem seu 

processo de combustão. O material plástico oferece vantagens sobre os demais 

materiais devido à maior durabilidade, leveza e resistências aos agentes químicos 

tornando-se um dos maiores fenômenos da era industrial (MILANI, 2005; 

CALLISTER, 2008). 

 Sendo o PVC  totalmente atóxico e inerte, os aditivos devem exibir 

propriedades semelhantes, permitindo a produção de muitos materiais como os 

filmes, lacres e laminados para embalagens, brinquedos e equipamentos médico-

hospitalares. Dentre estes podem ser citados os catéteres,  seringas, bolsas para 

acondicionar derivados de sangue,  bolsas de soro e outros (MACHINI, 2005).   

 

3.3.2 Poliestireno (PS) 

 

 Os materiais plásticos de PS (termoplásticos) foram introduzidos 

industrialmente na Alemanha em 1930, porém, tiveram seu auge de produção após 

a 2ª Guerra Mundial (SODERQUIST, DION, 1989; VICK, 2001). Suas propriedades  

de dureza,  de fácil usinagem, de baixa absorção de umidade, incolor, insípido e 

transparente e  de baixo custo o qualificam para a fabricação de artigos descartáveis 

(pratos, copos), luminárias, vários tipos de visores de embalagens de alimentos, 

placas isolantes, revestimento de geladeiras, material escolar, e quando 

termorresistentes são indicados na produção de utensílios domésticos, peças de 
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máquinas e veículos, gabinetes e peças para aparelhos eletrônicos, equipamentos 

hospitalares, entre outros (VICK, 2001). 

 

 Segundo Vick (2001) o PS basicamente se apresenta de três tipos: o 

“Poliestireno de Alto Impacto (HIPS ou PSAI); Poliestireno Cristal e o  Poliestireno 

Leitoso Luminária”.  O HIPS (Figura 9) pode ser mais ou menos resistente ao 

impacto dependendo da porcentagem de inserção de elastômeros, ou seja, um teor 

de entre “5% e 10%” deste na base do PSCHMI, pois se presta entre outras 

aplicações segundo Vick 2001, para a termoformagem de peças por sua  magnífica 

aderência na confecção de placas com vinil adesivo. 

 

          polimerização                               

Estireno                                                    Poliestireno 

 

 

Figura 9. Fórmula estrutural do PS, onde n é o número de unidades periódicas ou repetidas. Fonte: 
imagem extraída da internet de sites de domínio público. Disponível em: 
http://www.ciencia.net/Articulo/quimica/plasticos, acesso 01 mar. 2009.                        
        

 Estes polímeros, formados por um único tipo de monômero, recebem o nome 

de homopolímeros, do grego homos que significa igual, semelhante ou, também, 

homopolímeros de adição (AKCELRUD, 2006; CANEVAROLO, 2006).  

 

As partículas de borracha alterando as características do PS imprimem um 

aumento das resistências ao impacto e química quando sob tensão. O processo 

mais comumente usado para a polimerização do HIPS é o de polimerização em 

massa, apesar de poderem ser polimerizados por emulsão (GRASSI, FORTE, 

PIZZOL, 2001). Sendo do grupo dos termoplásticos, o HIPS possui grande visco-

elasticidade, praticidade maleabilidade e fácil processabilidade e versatilidade, ou 

melhor, sob temperaturas entre 90ºC e 100ºC moldam-se com facilidade em torno 

de um molde, sendo possível ser, processado por todas as técnicas disponíveis na 

indústria do plástico (GRASSI, FORTE, PIZZOL, 2001; MACHINI, 2005; 

AKCELRUD, 2006; CANEVAROLO, 2006). 
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 O HIPS é muito utilizado na fabricação de caixas para eletrodomésticos, 

peças internas e externas de aparelhos eletrônicos e de telecomunicações, 

instrumentos médicos e odontológicos, brinquedos, jogos e artigos descartáveis, 

artigos para higiene, embalagens (Figura 10) e uso em cozinha. Além disso, colas à 

base de solventes ou adesivos de contato, pronta e facilmente o unem e podem ser 

coloridos com um amplo padrão de cores (GRASSI, FORTE, PIZZOL, 2001; 

AKCELRUD, 2006; CANEVAROLO, 2006). 

 

 
 

Figura 10.  Esquema de termoformagem  para embalagem. Fonte: imagem extraída da internet de 
sites de domínio público. Disponível em: http://www.dinieper.com.br,  acesso, 21 jul 2009. 
 

 

 Sob a ação do calor, o HIPS torna-se líquido ou viscoso, permitindo a 

moldagem. Dentre os diversos métodos, destacam-se: extrusão de filmes tubulares; 

extrusão contínua; moldagem por injeção; moldagem por sopro; termoformagem e 

calandragem (PLASTVAL, 2002). Os processos de moldagem do HIPS são, 

sobretudo, a termoformagem, esta a utilizada para a construção do PSCHMI 

(AKCELRUD, 2006; CANEVAROLO, 2006). 

 

 A termoformagem é um processo em que consiste submeter uma placa ou 

lâmina de HIPS plana, previamente extrudada (Figura 12), à temperatura em que 

ocorra seu amolecimento e introduzindo-a em uma matriz “são canais 

estrategicamente construídos em blocos ou chapas metálicas de aço ou outras ligas, 

por onde flui a massa fundida de sistemas polímeros...” Manrich (2005) refrigerada, 

que por ação de ar comprimido e vácuo, após o resfriamento, readquire o estado 
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sólido formando os produtos desejados. O molde pode ser de madeira, ferro ou até 

de borracha (Figura 11) e obviamente de formas variadas, dependendo do objeto a 

ser construído (GRASSI, FORTE, PIZZOL, 2001; AKCELRUD, 2006; 

CANEVAROLO, 2006). 

 

 
 Figura 11. Exemplo de Matriz ou molde feito em borracha  Fonte: SENAI - Escola Mário Amato. 
Acervo pessoal de Ramos (2006). 

 

Para melhor compreensão da termoformagem à vácuo para a usinagem do 

HIPS, descreveremos a seguir suas etapas (MANRICH, 2005) : 

1- O molde é colocado no interior da máquina sobre uma área 

horizontal. 

2- Braçadeiras de fixação prendem a lâmina de HIPS (Figura 12) entre 

as resistências e o molde e fecha-se a máquina. 

3- Promove-se o aquecimento da lâmina acionando-se as resistências 

elétricas. 

4- Aciona-se o reservatório normalizador para vácuo (Figura 13) 

fazendo com que a pressão acima da lâmina de HIPS seja maior do 

que a pressão abaixo, permitindo que a mesma entre em contato 

imediatamente com o molde (Figura 14). 

5- Após a moldagem o plástico é resfriado pelos ventiladores. 
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6- Ao término do resfriamento o molde é separado do produto final 

através da injeção de ar nos orifícios da matriz. 

 

 

 

 
 

Figura 12. Lâminas de Poliestireno de Alto Impacto (HIPS). Fonte: imagem extraída da internet de 
sites de  domínio público.Disponível em: http://www.flexolam.com, acesso 21 jul. 2009. 
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Figura 13. Máquinas Transformadoras a vácuo Fonte imagem extraída da internet de sites de domínio 

público. 
Disponível em: http://www.classiaqui.com.br acesso 21 jul. 2009. 
 
          

 

Figura 14. Destaque para o molde no interior da máquina de termoformagem a vácuo. 
Fonte: SENAI - Escola Mário Amato. Acervo pessoal  de Ramos (2006). 
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 A construção da matriz ou molde é o ponto chave para a usinagem de um 

protótipo de qualidade. Deve apresentar rigidez, termorresistência a altas 

temperaturas, baixa rugosidade para imprimir milimetricamente o produto final 

desejado, sendo, então, um processo oneroso, complexo, exigindo profissionais 

capacitados (MILANI, 2005).  

 

 

3.3.3  Fibras têxteis naturais e sintéticas  

 

 

Para favorecer o conforto ao paciente quando da necessidade de ser colocado 

na posição decúbito dorsal horizontal (DDH) para realização de curativo ou 

higienização dos pés, optou-se por confeccionar um recurso de proteção que se 

adequasse ao PSCHMI e evitasse o contato com a superfície e arestas  terminais do 

protótipo.  

 

Assim, foram confeccionados dois coxins retangulares (0.16 x 0.30m) de tecido 

de algodão preenchidos com alpiste ((Phalaris canarienses) (Figura 15 a) e forrados 

com filme de PVC (Figura 15b, 24 e 27 a, b, c) para que se tornassem impermeáveis 

aos fluidos corporais, facilitando sua  limpeza e desinfecção, prevenindo a 

contaminação cruzada e permitindo sua ampla utilização por quaisquer tipos de EAS.  

 

 

     

   a     b  

Figura 15. Coxins confeccionados em algodão, preenchidos com alpiste (a) e forrados com filme de 
PVC (b). Acervo pessoal. Lorena, 2009. 
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Nesta oportunidade, vale destacar os muitos legados, historicamente, 

deixados pelas civilizações antigas sobre as fibras têxteis, inclusive o hábito da 

tecelagem, haja vista, a arte egípcia do entrelaçar os diversos tipos de fios para 

compor não só peças do vestuário, como também, as ataduras utilizadas na milenar 

técnica de embalsamamento e futura mumificação que datam de 5.000 aC. 

(DONAHUE, 1985). 

Durante séculos o processo manual do tecelão marcou a evolução da 

civilização humana (DONAHUE, 1985), porém, com o passar dos  anos a evolução 

do conhecimento do homem, dá origem ao processo tecnológico  e cria o tear e o 

uso das fibras naturais, e mais tarde a produção das fibras sintéticas (FERREIRA, 

2000). 

As fibras têxteis são filamentos longos e resistentes entrelaçados de forma 

 regular de tramas iguais ou diferentes, podendo por meio da tecelagem serem 

transformadas em fio contínuo (BASTIOLI, 1998; BRASIL, 2002; PEDROSO, 2003). 

As fibras naturais podem ter origem animal, como a lã e a seda, compostas 

basicamente de proteínas; vegetal (celulósicas), como o linho, algodão, sisal e juta e 

mineral, como o amianto.  

Todas elas de baixo custo, alta resistência e  tenacidade; boas propriedades 

mecânicas e térmicas; redução do desgaste de máquina; facilidade de separação e 

biodegradabilidade, dentre outras, quando comparadas às sintéticas (BASTIOLI, 

1998; BRASIL, 2002; PEDROSO, 2003).  

As fibras têxteis possuem qualidades e características físicas, químicas 

mecânicas e tecnológicas, tais como a capacidade higroscópica, a de 

condutibilidade térmica, a de reflexão da luz devido ao seu brilho, a de 

termossensibilidade, desfazendo-se ao invés de incendiarem, a de elasticidade, a de 

grossura ou a capacidade de se obter varias grossuras de fio, desde o grosso e até 

muito finos e resistentes, capazes de resistir às tensões contínuas de tração e a 

homogeneidade da espessura de um fio (ABNT,1995; FREIRE, MELO, ALCOUFFE, 

1997) . 

As primeiras fibras artificiais foram industrializadas a partir da celulose 

encontrada na polpa da madeira, tais como: o rayon, a viscose e o acetato. As 
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principais sintéticas de origem petroquímica são: o poliéster, a poliamida (náilon), o 

acrílico, elastano (lycra) e o polipropileno (BRASIL, 2002; PEDROSO, 2003). 

A fibra natural de algodão de origem vegetal, fina, podendo variar de 24 a 38 

mm de comprimento, cujo conjunto de filamentos envolve a semente do algodoeiro 

(Gossypium Herbaceum, Gossypium Hirsutum, Gossypium barbadense) (Figura 16), 

costuma ser a mais empregada em 90% dos tecidos de fibras naturais, compostas 

basicamente de celulose, contendo somente de 3 a 15% de material não celulósico 

e são muito cultivadas em regiões tropicais e nativas da Ásia (FERREIRA, 2000; 

FREIRE, MELO, ALCOUFFE, 1997; BRASIL, 2002). Portanto, o tecido pode ser 

definido, essencialmente, como um entrelaçamento homogêneo e regular de fios 

formados por mechas contínuas, de tramas iguais ou diferentes (FERREIRA, 2000; 

PEDROSO, 2003). 

 

 
 

Figura 16.   Fibra natural do algodão. Fonte: imagem extraída da internet de sites de domínio público. 
Disponível em:  www.agro.basf.com.br, acesso 01 set.2009 

 

Assim, por acreditar nas características de adaptação, suavidade e resistência 

do tecido de fibra natural de algodão optou-se por utilizá-lo para a confecção da 

cobertura do recurso de proteção preenchido com recheio de Phalaris canariensis 

conhecida popularmente como alpiste (Figura 17) e que se adequasse ao PSCHMI, 

oferecesse conforto ao paciente, assim como proteção à pele do cliente quando este 
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for colocado na posição de decúbito dorsal horizontal (DDH) com a perna apoiada no 

suporte, para a realização de curativo ou higienização dos pés.   

 

 

3.3.4 Alpiste (Phalaris canarienses) 

 

 

A espécie herbácea Phalaris canariensis, é um tipo de grão proveniente da 

Família das Gramínaceae, do Gênero Phalaris e da espécie canarienses, podendo 

ser conhecido pelos nomes vulgares de: alpista, alpiste, capim alpista e milho 

alpista, atingindo uma altura de aproximadamente 1m, cujos talos ocos e cilíndricos 

são providos de nós, semelhantes ao bambu ou Cana da Índia e  suas folhas 

membranáceas de 2 a 8 mm de comprimento por 0.8 a 1.8 mm de largura e lâminas 

planas entre 0.10 a 0.30 m de comprimento e 0.10 m de largura com bordas ásperas 

(PERIS, STÜBING, FIGUEIROLA, 1996;  JOLY, 2002). 

As flores e frutos são dispostos em uma espiga na extremidade terminal, 

assemelhando-se às do trigo, contendo pequenas sementes com aproximadamente 

4 mm de comprimento e formato oval, similar à ponta de uma lança. O fruto tem 

aspecto brilhoso, de várias cores envoltas com delicada casca lisa (Figura 17) 

(SANTILLANA, 1991; PERIS, STÜBING, FIGUEIROLA, 1996; JOLY, 2002).  

 A utilização de suas sementes é diversificada, como na alimentação de aves 

domésticas; na alimentação humana no preparo de sopas, doces e pastéis; na 

produção  de cola em indústrias têxteis; na produção de álcool; em preenchimentos 

de prótese mamária devido ao peso reduzido, colchões anti-úlceras (GONÇALVES, 

UEMURA, 1981; REIZ, 1982) e segundo análise de Ribeiro et al. (1985) por seus 

comprovados efeitos farmacológicos, como diurético e hipotensor. 

 A Phalaris canariensis é uma planta que apresenta ciclo vital anual, floresce 

e dá frutos do final da primavera, verão até o outono. Nativa da região do 

Mediterrâneo  mais especificamente das Ilhas Canárias é largamente cultivada no 

México e outros países do mundo, principalmente nas regiões quentes (BALBI, 

CAMPOS,  ALVES, 2008).  
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Figura 17. Planta de  Phalaris canariensis. Fonte: Peris, JB; Stübing, G; Figueirola, R(1996) e Pest 
Plant Council. Southeast Exotic Pest Plant Council. 1996. Invasive Exotic Pest Plants in Tennessee 
Research Committee of the Tennessee ExoticTennessee October 19, 1999). imagem extraída da 
internet de sites de domínio público. Disponível em: http://webriver.com/tn-eppc/exlist.htm 
 acesso 01 set. 2009. 
 

 

3.3.5 Descrevendo a construção do PSCHMI 

 

3.3.5.1 Bases e barras do PSCHMI 

 

As bases deste suporte foram fabricadas a partir de lâminas ou placas de HIPS 

ou PSAI (Figura 12) ocas e quadradas (0.32x 0.32 m) com 0.10 m de largura para 

garantir a estabilidade, com capacidade para suportar até 30 kg sem deformação. 

Como foi dito, o processo de fabricação das peças foi por meio da termoformagem de 

chapa de HIPS em um molde de madeira, previamente construído conforme as 

orientações do projeto (Figura 18). 

 

           

Figura 18. Molde de madeira. Acervo pessoal. Lorena, 2009. 

Duas faces apresentam superfície reta para permitir o apoio e duas côncavas 

para permitir o encaixe do membro inferior (Figura19). As superfícies das bases são 
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lisas para evitar infiltração, acúmulo de resíduos e facilitar a sua limpeza e 

desinfecção (Figuras 19, 20 e 21). 

Possuem três orifícios de 2.6 cm, permitindo o encaixe de três barras de 

sustentação de PVC, para que possam proporcionar maior leveza ao dispositivo. O 

deslocamento das bases pelas barras será feito manualmente conforme as 

características anatômicas individuais do cliente, permitindo a opção de duas posições 

de utilização: procedimentos na perna e/ou pé (Figuras 25 e 26). 

Assim, as barras têm a finalidade de permitir a movimentação das bases de 

sustentação dos MMII ou pés e também o apoio da bacia de aço inoxidável 

convencional (Figura 22 e 23) utilizada para o desenvolvimento da técnica de curativo 

e/ou da higienização dos pés (Figura 27a, b, c) Todo o PSCHMI poderá ser 

desmontado para que as peças sejam devidamente higienizadas e desinfetadas.        
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Nº DENOMINAÇÃO QTDE. MATERIAL DIMENSÃO 

A BASE 02 HIPS 32x32x10 cm 

B BARRA DE APOIO 03 PVC ø 1”x51.9cm 

C APOIO BACIA 06 HIPS ø 2”x2cm 

 

NOTAS: 

As bases de PSAI deverão ser impermeabilizadas, e com densidade para ter resistência mecânica de 

30kgf. 

 

Figura 19. Vista Explodida em perspectiva isométrica das bases e barras de apoio com respectivos 
materiais e dimensões, demonstrando a montagem do produto. 

 

 

 

 

VISTA EXPLODIDA 
ESCALA 1:5 
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Figura 20. Desenho Técnico do modelo em perspectiva isométrica demonstrando sua maior abertura, 
recuo na abertura e sua mobilidade. 
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Figura 21. Desenho Técnico do modelo em perspectiva isométrica, demonstrando sua posição sem 
abertura das bases (Fechada). 

 
 

 

 

 
ISOMÉTRICO – POSIÇÃO 3 
ESCALA 1:5 
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Figura 22. Desenho Técnico do suporte nas posições aberta e fechada com dimensões e estudo 
ergonômico com bacia 
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Figura 23. Desenho com detalhamento técnico com medidas (cotas) e encaixes. 
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Figura 24. Desenho com detalhamento técnico e posicionamento do coxim de proteção, vista lateral 
direita e superior.  
 

 

 

 



 74

3.3.5.2 PSCHMI concluído e pronto para uso 

 Após a manufatura do molde de madeira, este foi encaminhado para uma 

fábrica32* de termoformagem onde foram termoformadas as bases. Os tubos de 

PVC (barras) foram cortados e devidamente pintados e plastificados para a fixação 

das bases, como se observa nas Figuras: 25, 26  e  27 (a,b,c,d). 

 

Figura 25. Simulação em 3D da aplicação do produto na posição aberta. 

 

Figura 26. Simulação em 3D da aplicação do produto na posição fechada. 

 

                                                      
3 Moldabem Plásticos Ltda.®. Localizada na Rua  Cleofonte Campanini, 134 Americanopolis SP – SP. CEP 04428-040 
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a                                   b                                  c 

 

                                                           d 

Figura 27. O PSCHMI pronto para uso com os coxins (a e b), simulação da aplicação do produto na 
posição aberta sendo o manequim uma aluna voluntária da pesquisadora (c) , plastificação das 
barras  (d).Acervo pessoal. Lorena, 2009.  

 

3.3.6 Procedimentos éticos 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética da Universidade 

do Vale do Paraíba (UNIVAP), cumprindo exigência da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (Resolução CONEP n.196/96) que preserva os direitos e deveres dos 

seres humanos em pesquisa que os envolvem tendo por objetivo a proteção 

biopsíquica do ser humano, sendo aprovado pelo parecer CEP/ UNIVAP nº. 

H070CEP/2009 (Anexo B). Assim, o pré-teste foi realizado no 1º semestre de 2009, 

após os voluntários serem informados sobre a pesquisa e assinarem o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice A). 
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3.3.7 Local da pesquisa 

 Esta pesquisa foi realizada no Ambulatório de Enfermagem das Faculdades 

Integradas Teresa D’Ávila/ FATEA, localizado na cidade de Lorena, interior de São 

Paulo, cuja escolha foi motivada pela facilidade de acesso aos clientes cadastrados, 

por preencherem os critérios de inclusão estabelecidos e pela pronta autorização 

(Anexo A) do referido ambulatório. 

 

3.3.8 Pré-teste 

 

3.3.8.1 População de estudo do pré-teste 

  

Foram convidados a participar do estudo clientes cadastrados no Ambulatório 

de Enfermagem da FATEA (AE-FATEA)  que preenchessem os critérios de inclusão, 

ou seja, portadores de feridas localizadas em MMII, de ambos os sexos, com idade 

acima de 18 anos e que representassem as seguintes  classificações no índice de 

massa corpórea: baixo peso, normal, sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida 

(WHO, 2000; 2004).  

Os clientes foram atendidos individualmente por ordem de chegada e 17 

clientes de ambos os sexos aceitaram participar do pré-teste, no mês de junho de 

2009, desses, 10 (100%) atendiam aos critérios estabelecidos sendo, então, 

selecionados. A amostra desse piloto constou, então, de 05 homens, identificados 

pelos números 1, 2, 3, 4 e 5 e de 05 mulheres que receberam a identificação pelos 

números 6, 7, 8, 9 e 10, para preservar seu anonimato, mantendo-se esta seqüência 

nos dados das tabelas, objetivando facilitar a discussão dos mesmos.  

  

3.3.8.2 Operacionalização da coleta do pré-teste 

  

Este estudo limitou-se no primeiro momento em confeccionar um PSCHMI e 

testá-lo quanto à promoção de conforto, segurança, sensibilidade tátil e dolorosa ao 

posicionar o membro inferior (MI) afetado sujeito ao procedimento necessário, ou 

seja, curativo ou higienização do pé. Desta forma, após a assinatura do 
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consentimento informado cada voluntário selecionado respondeu a um formulário 

(Apêndice B).  

Este instrumento de coleta compunha-se de 05 partes, contendo questões 

abertas e fechadas, incluindo 24 itens, subdivididos em: 

1- Dados relativos à caracterização do indivíduo com 08 questões abertas 

(1.1 a 1.8). 

2- Tipo de utilização do protótipo para curativo na perna e curativo ou 

higiene dos pés.  

3- Dados referentes à temperatura da água. 

4- Dados referentes aos sinais e sintomas relatados, observados e 

manifestados durante  o procedimento do curativo da perna  e curativo 

ou higiene dos pés.  

5- Instrumento para avaliação de sinais e sintomas de desconforto, dor 

nas regiões lombar e sacra, perna, coxa, presença de parestesia e/ou 

paresia nas panturrilhas ou coxas que possam ter contato com o 

material do PSCHMI, observados e manifestados pelos clientes na 

utilização do PSCHMI nos 30 primeiros minutos (tempo considerado 

como suficiente para a execução de um curativo simples e/ou 

higienização dos pés. 

 

Após a caracterização demográfica dos voluntários procedeu-se ao exame 

físico de enfermagem, adaptado de Posso (2007), dividido em identificação dos 

indivíduos, hábitos, comunicação, perfil de saúde, avaliação da pele, sua integridade e 

de seus anexos e presença de alterações e sinais vitais; classificação da cor da pele 

(SAMPAIO, RIVITTI, 2007), feito o procedimento antropométrico, o cálculo de índice 

de massa corporal (IMC)4 e a respectiva classificação: baixo peso, normal, sobrepeso, 

obesidade e obesidade mórbida (WHO, 2000; 2004).  

A seguir cada voluntário foi  auxiliado a posicionar-se dorsal ou lateralmente 

D/E (Figura 28 a,b,c), com a cabeceira sob um travesseiro sobre a maca de exames 

                                                      
4 O Índice de Massa Corporal (IMC) é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de obesidade. O IMC é 

calculado dividindo-se o peso (em kg) pela altura ao quadrado (em m2), criado por Adolphe Quetelet. 
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destinada para curativos, coberta com lençol, descartável a cada procedimento em 

diferentes clientes, na sala de CURATIVOS 01 do AE-FATEA. Após deixar o cliente 

confortável nessa posição, o MI afetado era acomodado sobre o PSCHMI. Os clientes 

eram, então, orientados a permanecer um período máximo de 30 minutos nesta 

posição, ou o tempo que durasse o procedimento a ser feito (o que nunca ultrapassou 

o tempo máximo) e que verbalizassem qualquer sintoma percebido a qualquer 

momento durante o tempo do procedimento. Vale destacar, porém, que não era 

exigido a permanência total de minutos estipulados, se não fosse suportável. 

Procedeu-se, a seguir  à coleta dos dados.  

 

 

a 

               

b                                                                                    c 

Figura 28. Maca de exames coberta com lençol descartável (a), voluntários nas posições dorsal (b)  

e lateral E(c). Acervo pessoal, Lorena, 2009.  

Foram registrados o tempo da permanência e a ocorrência de sintomas de 

desconforto, sensibilidade tátil e dolorosa verbalizados pelo voluntário.  Ao término 

do tempo de permanência os voluntários foram orientados a sentarem-se lentamente 
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na maca, aguardarem alguns minutos nessa posição e se lhes auxiliou a recolocar o 

calçado, quando necessário, e descer da maca. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo trata dos resultados e discussão dos dados obtidos no 

desenvolvimento e avaliação inicial (pré-teste) do suporte para a realização de 

curativos e higienização em MMII (PSCHMI). Vale ressaltar que se optou pela 

realização de um pré-teste, como forma primeira e comum de avaliar a qualidade do 

desenvolvimento de um determinado produto, permitindo nortear sua posterior 

produção e possíveis adequações para seu aprimoramento. 

Obviamente que o avanço e a sofisticação tecnológica têm contribuído e 

afiançado a melhoria da qualidade da assistência hospitalar, porém, seu acesso 

parece estar limitado aos Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS) com alto 

poder aquisitivo, além disso, mesmo sendo o progresso tecnológico produtivo, 

célere, ininterrupto e inesgotável, é lhe impossível prover todas as necessidades 

tecnológicas hospitalares (POSSO, 1988; CÉLIA, 2008).  

Ainda, segundo Célia (2008), o ambiente hospitalar ou de assistência 

ambulatorial à saúde  é um celeiro para o pesquisador “atento, crítico e perspicaz” 

desenvolver sua atitude criadora. E nisso o enfermeiro, capacitado para identificar, 

analisar e intervir  em situações  que possam afetar e dificultar a recuperação do 

cliente, tem a possibilidade de criar condições mais favoráveis ao completo 

restabelecimento de sua saúde . 

Acreditando nessa assertiva e também, que a construção de um 

equipamento exige conhecimento biotecnológico, pensar científico, coerente, prático 

e   permitindo o estabelecimento de atributos e qualidades  do produto que se 

pretende construir, optou-se desenvolver um protótipo, acessível,  prático, que 

atendesse ao objetivo  proposto, ao mesmo tempo,  que fosse comercializável. 

Assim, a primeira etapa, ou seja, o projeto estrutural do protótipo, de suma 

importância no primeiro momento, ilustrou e descreveu o PSCHMI por meio de 

desenhos técnicos (Figuras 19, 20, 21, 22, 23 e 24) suas características gerais. Da 

mesma forma discorreu-se sobre a opção e o motivo de seleção do tipo de material 

utilizado, a função do equipamento, suas medidas,  uma vez que se trata de um 



 82

modelo físico  em que se visualiza a concepção do protótipo, pré-requisito primordial  

para se concretizar sua futura construção. 

 Assim, as bases do PSCHMI, poderiam ter sido feitas de silicone, material 

bem conhecido por suas características físico-químicas, podendo atribuir maior 

leveza ao equipamento, facilidade de limpeza e desinfecção, melhor acabamento 

estético. Entretanto, seu alto custo estimulou à busca de uma alternativa mais 

econômica para a construção do protótipo para o teste.   

 Sendo assim, preocupada com a preservação ambiental pesquisou-se um 

material que fosse lavável, inodoro, resistente à corrosão, atóxico, antialérgico, 

reciclável, de baixo peso, alta relação resistência/peso e inerte, tornando-o livre da 

agressão de microorganismos então, seguindo a recomendação de vários autores 

(MANRICHI, 2005; GRASSI, FORTE, PIZZOL, 2001; AKCELRUD, 2006; 

CANEVAROLO, 2006), elegeu-se utilizar lâminas de HIPS (Figura 12), que se 

mostraram ideais para  termoformar o PSCHMI.  

 Finalizada a construção do PSCHMI verificou-se que o conforto do cliente 

poderia ser prejudicado pelo contato e possível atrito do MI afetado com  suas 

arestas. Então, como já dito, foram confeccionados pequenos coxins (Figuras 15 a, 

b e 24) preenchidos com Phalaris canariensis (alpiste) facilmente adquirido no 

comércio a um custo muito baixo (Figuras 17 e 36) prestando-se  perfeitamente ao 

objetivo: evitar o contato do MI afetado com as quinas do  PSCHMI e proporcionar 

maior conforto ao cliente.  

  O preenchimento desses coxins poderia ser feito com Panicum millaceum 

(painço) (Figura 29), também da família das Gramíneas, cujos grãos são geralmente, 

arredondados, pequenos e amarelados e em muitas regiões, são chamados de 

milho alvo ou millet, de custo também baixo, porém, os  recursos de proteção 

preenchidos com os grãos de Phalaris canariensis (alpiste)  já estavam 

referendados pela literatura científica, ao contrário  dos grãos Panicum millaceum. 

que se conhece a confecção artesanal de próteses mamárias, empiricamente, 

todavia, poderia ser outra possível alternativa (GONÇALVES,  UEMURA, 1981).  



 83

 
Figura 29. Planta de Panicum millaceum . Fonte: Peris, JB; Stübing, G; Figueirola, R (1996) e Pest 
Plant Council. Southeast Exotic Pest Plant Council. 1996. Invasive Exotic Pest Plants in Tennessee 
Research Committee of the Tennessee ExoticTennessee October 19, 1999. disponível em: 
(http://webriver.com/tneppc/exlist.htm, acesso 01 set. 2009.  
 

 Essa opção embasou-se em Gonçalves e Uemura (1981) que desenvolveram 

um colchão hospitalar  anti- úlceras de pressão, dividido em 12 compartimentos 

horizontais ao longo de  seus 1.90 m de comprimento, preenchidos com alpiste, 

apresentando excelentes resultados  na prevenção e Zago ( 2005) que desenvolveu 

um recurso de proteção de alpiste para suporte de crânio Mayfield  em posição 

cirúrgica prona ou ventral, cujos resultados foram positivos quanto ao conforto sob a 

percepção dos voluntários em comparação com recurso utilizado de rotina para tal 

suporte.  

Também, confirmado pelos resultados obtidos quanto ao recurso de proteção 

sobre o suporte utilizado nesta pesquisa de acordo com a percepção dos voluntários, 

que serão transcritas mais adiante no item “verbalizações”,  mas, vale nesta 

oportunidade, citar uma delas como exemplo: 

 

 “O suporte com a almofadinha ajuda a acomodar a perna, é mais confortável.” 

 

 Da mesma forma, poderiam ser preenchidos com granulado (mini esferas) 

(Figuras 30 a,b e 31) de poliestireno expandido (Expanded Polystyrene), cuja sigla 

internacional é o EPS medindo de 0.4 a 2.5 mm de diâmetro e serem ampliadas até 

50 vezes, quando em forma circular (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO 

POLIESTIRENO EXPANDIDO- ABRAPEX, 2009). O EPS tem diferentes tipos de 

densidade que são regulamentados pela Norma ABNT NBR 11752/2007 e quanto 
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maior a relação de Kg por metro cúbico (Kg/m³) maior a sua resistência (KANNING, 

2008; AMBIENTE BRASIL, 2009).  

 

 

 

      

       a                                        b           

 

Figura 30. Granulado (mini esferas) de EPS: a - várias dimensões de esferas, imagem extraída da 
internet de sites de domínio público. Disponível em: http://www.fom.com.br/produtos. 
asp?txtID=170 e b esferas comercializadas em pacotes padrão de 1kg., imagem extraída da internet 
de sites de domínio público. Disponível em: www.isoluma.com.br, acesso em 30 set. 2009. 
 
 
 

  
 
Figura 31. Tipo de coxim comercializável de mini esferas de EPS (mini rolo®), imagem extraída da 
internet de sites de domínio público. Disponível em: http://www.fom.com.br/produtos. asp?txtID=170, 
acesso 30 set. 2009. 
 
 

 Quando essas esferas são expandidas  são compostas de até 98% de ar e 

apenas 2% de poliestireno. É mais conhecido no Brasil como “Isopor® marca 

registrada por Knauf Isopor Ltda. De acordo com a norma DIN ISO 1043/78, esse 

material é identificado como espuma rígida obtida por meio da expansão da resina 

PS durante sua polimerização do estireno (um derivado do petróleo) em água e o 
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agente químico injetado no momento da expansão é o pentano (ABRAPEX, 2009). 

O EPS é um mau condutor térmico, é leve, resistente à ação mecânica, a do tempo, 

ao manuseio, tem pouca capacidade de absorção da água, é flexível e versátil 

(Figuras 30 a, b) (ABNT, 2009; ABRAPEX, 2009). 

Contudo, mesmo o coxim (mini rolo®) apresentado na (Figura 31) exibir 

propriedades que se ajustem perfeitamente ao propósito de evitar o contato com as 

arestas do PSCHMI, seu custo é de R$ 51, 00, oneroso (8.5 vezes mais) se 

comparado ao de um coxim artesanalmente confeccionado que é de R$ 6, 00, como 

pode ser contabilizado pelo quadro da (Figura 36), justificando a opção deste 

estudo, no entanto, obviamente que não deixa de ser alternativa para aqueles cujo 

orçamento lhes permita adquirirem aquele material. Esse mini rolo® é revestido com 

tecido o que, também, exigiria sua proteção com filme plástico para o apoio do MI 

afetado quando do uso do PSCHMI.   

Tido à porosidade do revestimento dos coxins (Figura 15a), dificultando sua 

desinfecção, elegeu-se por plastificá-los com filme de PVC transparente (Figuras 

15b e 32), trocando e descartando-o a cada procedimento realizado com diferentes 

clientes, para prevenir contaminação e possível infecção cruzada.  Este método 

mostrou-se simples, rápido,  pois o filme de PVC é de fácil aquisição no comércio e 

seguro à execução dos procedimentos estabelecidos neste estudo. É um método 

muito utilizado rotineiramente na proteção de suportes fixos, ou seja, não 

descartáveis, nos consultórios odontológicos.   
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Figura 32. Posição do recurso de proteção (coxim), plastificado. Acervo pessoal. Lorena, 2009 

 

 

 

No PSCHMI para pré-teste as barras de aço inoxidável também foram 

substituídas por tubos de PVC pintados com uma demão de tinta impermeável (Figura 

32 e 33) respeitando-se o mesmo diâmetro e comprimento estabelecidos no projeto 

com o objetivo de minimizar seu peso (2.3 kg) e custo, tendo-se o cuidado de envolvê-

los a cada procedimento com filme de PVC transparente (figura 27 d), para evitar 

possíveis infecções cruzadas. 
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Figura 33. Tubos de PVC pintados e plastificados. Acervo pessoal. Lorena, 2009. 

 

 

4.1  Características finais do PSCHMI 

  

Como foi dito o PSCHMI fabricado a partir da termoformagem de placas HIPS 

em molde de madeira, permitiu fácil limpeza, demonstrou resistência mecânica e 

química quando da utilização, suportando diferentes pesos de MMII  e  ao contato 

com os produtos usados na limpeza  e desinfecção, próprios do uso hospitalar; 

também, demonstrou facilidade no manuseio e adaptação a pacientes com diferentes 

IMC, podendo ser movido de um local para o outro, ou mesmo, de um leito para outro, 

no caso de ser usado em quarto hospitalar,  pelo seu peso de 2.3 kg e seu tamanho 

de 0.32x 0.32 m. 
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4.2 Custo do PSCHMI  

  

Um dos objetivos no desenvolvimento de um suporte para a realização de 

curativos em MMII e higienização dos pés (PSCHMI), era que fosse de baixo custo, 

tornando viável sua aquisição a quem tivesse interesse, e principalmente, para ser 

utilizado nos hospitais e ambulatórios nos quais, muitas vezes, por falta de verba são 

realizadas improvisações inadequadas e desconfortáveis.  

O custo total foi de R$ 363,50 (trezentos e sessenta e três reais e cinqüenta 

centavos) conforme se observa na (Figura 36), sendo economicamente aceitável, se 

confrontado com a maioria dos equipamentos hospitalares, além disso, este custo 

pode, ainda, ser reduzido no caso da produção em larga escala. 

Para exemplificar a diferença de custo, apresenta-se na (Figura 34) um suporte 

para curativos pesando 10 kg e medindo 0.60x 0.27 m (SUPORTE, 2009) encontrado 

apenas na  internet em sites de domínio público portugueses em empresas de venda 

de equipamentos hospitalares, cujo valor é € 276,92 equivalente, hoje a R$ 719,99 

(€2,60), ou seja, quase o dobro do custo total do PSCHMI (R$363,50)  e em sites de 

empresas nacionais de produtos hospitalares, uma almofada de silicone para cadeira 

de rodas medindo 0.40x 0.40 m é de  R$ 129,40 (ALMOFADA, 2009) (Figura 35), 

significando ser  apenas ela, 35.60% do preço total do (PSCHMI) .  
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Figura 34. Suporte para curativo. Fonte: imagem extraída da internet de sites de domínio público. 
Disponível em http://www.vivermelhor.pt/loja/index.php?cPath e www.mgt-teixeira.com/prod_hospit/ 
acessorios3.htm  acesso em 09 set.2009 

 

            

 

Figura 35. Almofada de silicone para cadeira de rodas. Fonte: imagem extraída da internet de sites de 
domínio público. Disponível em: http://www.fisiostore.com.br/almofada-de-silicone-para-cadeira-de-
rodas--ortho-pauher,product,OTPH-04035,293.aspx  acesso em 09 set. 2009.  

 

Material Medidas Valor R$ 

Molde de Madeira + mão  

de obra - marceneiro 

0,32 x 0,32 m 83,00 

Chapa de HIPS/PSAI 2m x 1m 18,00 

Cano de PVC 1/4 0,53 m (3x) 2,50 

PVC (rolo) 0,30m 2,00 

Alpiste 580g 2,40 

Tecido de Fibra de algodão  0,30 m 4,60 

Costura das almofadas 02 5,00 

Processo de termoformagem + frete 01 246,00 

Total  363.50 

 

Figura 36. Quadro demonstrativo de Custo dos materiais utilizados na fabricação do PSCHMI. Lorena, 
2009. 

 

 

4.3  Resultados do pré-teste 
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Visando melhor compreensão e clareza, os resultados obtidos no pré-teste 

são apresentados na forma de tabelas e figuras, com dados absolutos e 

percentuais. 

Os resultados são apresentados em 02 tabelas e 02 quadros: 

 

 Caracterização da população a idade, sexo e nível de escolaridade. 

 Distribuição  dos voluntários segundo  o sexo e classificação de IMC 

 Distribuição dos voluntários segundo o local e o tipo de procedimento na 

utilização do protótipo. 

 Avaliação de sinais e sintomas na utilização do protótipo em voluntários 

de  ambos os sexos.  

 Verbalização dos voluntários sobre o conforto ou desconforto durante o 

procedimento com a utilização do protótipo 

  

A fim de verificar se o PSCHMI atendeu aos objetivos propostos foi realizado 

um pré-teste com 10 voluntários,  sendo 05 do sexo masculino (1, 2, 3, 4, 5), e 05 do 

sexo feminino  (6, 7, 8, 9 e 10), que aceitaram participar da pesquisa, portanto, 

caracterizando uma amostra intencional, já que o objetivo principal seria ajuizar, o 

conforto proporcionado pelo equipamento para indivíduos com diferentes IMC, tipos e 

localização de feridas nos MMII e na higienização dos pés. Foram posicionados 

segundo a localização da lesão, sendo tanto em decúbito supino/ dorsal horizontal ou 

lateral direito/esquerdo (D/E). Apresenta-se a seguir a caracterização de dados 

demográficos dos voluntários que fizeram parte do pré-teste.   

  

Tabela 1. Distribuição dos voluntários segundo a idade, sexo, nível de escolaridade. Lorena, 2009. 

(n=10).                    

      Voluntários Idade Sexo Escolaridade Voluntárias Idade Sexo Escolaridade 

 

1 63 M 

Superior 

Completo 6 59 F Analfabeta 

 

 

2 76 M 

Fundamental 

Incompleto 7 54 F Superior Completo 

 

 65 M 

Fundamental 

Incompleto 8 78 F Analfabeta 



 91

 
Média da Idade Sexo Masculino = 59,8  Media da Idade Sexo Feminino= 62,8 

 

 

Pelos dados da Tabela 1 verifica-se que os voluntários estão divididos em 05 

homens e 05 mulheres, cuja faixa etária variou de 30 a 78 em anos completos. 

Sendo que a faixa etária feminina em média foi de 62.8 anos e da masculina, 59.8 

anos demonstrando a homogeneidade da clientela estudada, usuária do AE-FATEA, 

aponta para uma população predominantemente idosa 07 (70%), tendo em vista que 

a idade de 01 (10%) cliente se distancia muito da dos demais e a idade de 02 (20%) 

mulheres já se aproxima da faixa etária considerada de idoso, ou seja, acima de 60 

anos para os países em desenvolvimento (BRASIL, 1996). 

Quanto ao nível de escolaridade 05 (50%) de ambos os sexos não concluíram 

o ensino fundamental, 01 (10%) completou ensino médio; 02 (20%), sendo um de 

cada sexo, com ensino superior completo e o analfabetismo foi presente somente no 

sexo feminino 02 (20%) o que não surpreende se for considerado a história da 

mulher e sua inserção na sociedade e no trabalho, conseguida após muitas lutas, 

pois até os anos 80 a mulher não era protagonista da sua história, eram “dóceis, 

frágeis, abnegadas, submissas...”, dedicadas ao lar (CAMPOS, OGUISSO, 2006), 

sendo excluídas da sociedade, assertiva corroborada por Barros (2000) quando 

afirma que “... a “presença”da mulher era, na verdade, a história de sua “ausência”, 

já que sempre foi tratada como uma pessoa subordinada ao marido, ao pai, sem 

direito de voz e, ainda, marcada pelo regime da incapacidade jurídica. Acredita- se, 

então, que esta amostra, embora seja ainda um pré-teste, reflete a realidade da 

evolução feminina na sociedade e na atividade ocupacional. 

 

Tabela 2. Distribuição dos voluntários segundo sexo e a classificação do IMC. Lorena, 2009. (n= 10) 

 

3 

 

 

4 65 M 

Fundamental 

Incompleto 9 61 F 

Fundamental 

Incompleto 

 

 

5 30 M Médio Completo 10 62 F 

Fundamental 

Incompleto 
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Média de IMC do Sexo Masculino = 25,4    Média de IMC do Sexo Feminino  = 28,8 

 

O IMC é reconhecido internacionalmente como parâmetro que avalia o estado 

nutricional e de saúde, levando em conta a estatura e o peso do indivíduo. Para 

calculá-lo é necessário conhecer o peso em kg e dividir o valor do mesmo pelo valor 

da estatura elevada ao quadrado (IMC = peso (kg) / altura2(m2) (WHO, 2000; 2004;  

OMS, 2004). Entendendo que o IMC varia de indivíduo para indivíduo cuidou-se para 

que as  concavidades de apoio dos MMII fossem calculadas de modo a receber suas 

várias dimensões (Figuras 20, 23), então conhecendo-se os IMC,  verificou-se as 

impressões dos voluntários com biótipos diferentes frente ao posicionamento do MI 

afetado no PSCHMI. 

Em relação à Tabela 2 o IMC dos voluntários variou de 18 a 43,  sendo que 

20% são classificados como baixo peso, 30% com peso normal, 10% com sobrepeso, 

10% com obesidade e 30% com obesidade mórbida. Interessante notar que à 

exceção do voluntário do sexo masculino de n. 3 com sobrepeso,  os demais de 

ambos os sexos  guardaram certa homogeneidade entre si. Contudo a obesidade 

mórbida predominou para os voluntários do sexo feminino (20%).  

Quanto aos:  sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida são considerados 

problemas multifatoriais, sendo a segunda causa principal de morte que pode ser 

evitada. Além disso,  a literatura nacional e internacional relata a relação entre IMC , 

risco de formação de  lesões de pele e posicionamento, entre outros fatores 

associados (BURKE et al., 2005), dificultando a rápida recuperação da saúde e 

Voluntário 

 

Sexo IMC Classificação Voluntário Sexo IMC Classificação 

 

1 M 18 Baixo peso 6 F 19 Baixo Peso 

2 M 21 

 

Normal 7 F 24 Normal 

3 M 28 

 

Sobrepeso 8 F 22 Normal 

4 M 29 Obesidade 9 F 43 

 

Obesidade mórbida 

5 M 31 

 

Obesidade 

mórbida 10 F 36 Obesidade mórbida 
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elevando os custos de sua assistência, ademais, podem estar associados a outras 

patologias, como o Diabetes e a doença cardíaca (BURKE et al., 2005).  

Da mesma forma, o baixo peso costuma ser um fator de risco para lesões de 

pele, porém, Schoonhoven et al., (2000) ao relacionar indicadores para risco de 

lesões de pele  e posicionamento no transoperatório, não obteve em seus resultados 

diferença estatisticamente significativa entre indivíduos de baixo e peso normal e 

aqueles com IMC elevado ou acima de 35. 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Distribuição dos voluntários segundo procedimento, posição e tempo de utilização do 
protótipo. Lorena, 2009.  

  

Verifica-se na Figura 37 que a posição mais comum utilizada foi a dorsal ou 

supina (90%) e apenas 01 (10%) voluntário na lateral E (Figura 38),  esta, solicitada 

por ele para a higienização dos pés, pois, nessa posição se sentia mais confortável. 

Este voluntário não realizou curativo convencional e sim, colocação de Bota de Unna, 

sendo necessário a retirada do suporte para não dificultar a execução do 

procedimento.  Com relação à higienização,  apenas 01 (10%) foi em perna e pé E, 

40% nos pés e nos 50% restantes, não foi necessário desenvolver tal procedimento. 

         Procedimento/P/TU 

 

Voluntários 

 

Curativo 

 

Higienização 

 

Posição(P) 

 

Tempo de utilização  

(TU) 

1 - Perna/pé E Lateral E 20 minutos 

2 Perna/pé - Dorsal 27 minutos 

3 Pé - Dorsal 13 minutos 

4 Pé - Dorsal 20 minutos 

5 Perna Pés Dorsal 11 minutos 

6 Pé Pés Dorsal 14 minutos 

7 Pé Pés Dorsal 14 minutos 

8 Pé - Dorsal 16 minutos 

9 Perna/pé - Dorsal 15 minutos 

10 Pé Pés Dorsal 20 minutos 
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Vale ressaltar que o tempo de permanência nessas posições variou de 11 a 27 min., 

portanto, em média os procedimentos duraram 17 minutos, não ultrapassando o 

tempo máximo de  30 min. determinado  para este estudo. 

 

 

 
Figura 38. Voluntário em posição  lateral E. Acervo pessoal.Lorena,2009 

  

 

Como visto anteriormente, na introdução, o posicionamento é de suma 

importância para o conforto do paciente, tanto que gerou sua caracterização na  

classificação das intervenções de enfermagem (NIC), McClooskey-Bulechek (2008) 

como sendo o movimento deliberado do paciente ou de parte de seu corpo para 

conseguir um bem-estar psicofisiológico. Sendo a posição dorsal ou supina, 

considerada a mais comum e natural do corpo em relaxamento e/ou em repouso 

(POTTER, PERRY, 2009), o cliente/paciente  deve ser posicionado com seu dorso e 

coluna dorsal sobre uma superfície horizontal, podendo esta,  ser colchão, maca, 

mesa cirúrgica, entre outras, e braços estendidos ao longo do corpo, com as mãos 

em pronação (POTTER, PERRY, 2009). 



 95

Para os procedimentos executados neste estudo, de modo geral, utilizou-se a 

posição dorsal ou supina e lateral D/E (Figura 38 e 39), porém, quaisquer posições do 

cliente/paciente exigem cuidados com o alinhamento anatômico e suas interações 

com os aspectos fisiológicos, que se não observados podem, posteriormente, causar 

efeitos adversos afetando-lhe as necessidades psicobiológicas, manifestadas pela 

dor, parestesias, paresias, entre outros sintomas, como os encontrados por Giaretta, 

Posso (2005); Guido, Leite, Silveira (2007); Silveira (2008), cujos estudos mostram a 

relação da posição, tempo de permanência e os efeitos adversos que dela podem 

advir. 

 

 
Figura 39.  Voluntário em posição dorsal. Acervo pessoal. Lorena, 2009. 

 
 

Figura 40. Sintomas relatados pelos voluntários durante a utilização do PSCHMI. Lorena, 2009.  

                  Voluntários 
Sintomas 

1 2 8 

Desconforto 6º, 9º, 12º, 15º min Não  1º, 3º, 6º, 9º, 12º min.
Dor Região Lombo-sacra  

Não 
 
3º, 6º, 9º, 12º, 15º, 18º min. 

 
9º, 12º min. 

Dor na Região de Contato 
com recurso de proteção  do
PSCHMI 

 
18º min. 

 
Não  

 
9º, 12° min. 
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Vale ressaltar que nesta (Figura 40) apresentou-se apenas os resultados 

daqueles voluntários que referiram qualquer tipo de sintoma sentido, uma vez que os 

demais quando argüidos, não referiram qualquer tipo de dor ou desconforto, ao 

contrário, sentiram-se melhor, como mais adiante, se verá em algumas verbalizações. 

Assim, verifica-se na (Figura 40), que dos 10 voluntários, apenas 03 (30%) relataram 

sintomas de desconforto e/ou dor durante a realização  do procedimento utilizando-se 

o PSCHMI, sendo 02 (20%) do sexo masculino (pacientes de n. 1 e 2) e 01 (10%) do 

sexo feminino (a paciente de n.8).  

O paciente de n. 1 queixou-se de desconforto que iniciou no 6º min. 

continuando até o 15º e dor (fraquinha) na região de contato com o recurso de 

proteção do PSCHMI no 18º min. de execução do procedimento, ou seja, quando 

faltavam 02 min. para a finalização da higienização de seus pés, interessante notar 

que esse mesmo paciente optou pela posição lateral E, por lhe ser mais confortável 

(Figura 38) e o de número 2 referiu dor (cansada), na região lombo-sacra, iniciando no 

3º min. estendendo-se até 18º.  

A voluntária de n.8 (Figura 39) referiu desconforto que se iniciou no 1º min. 

continuando até o 12º, (dor de costume quando deito de costas) na região lombo-

sacra  a partir do 9º  ao 12 min.  e na região de contato com o recurso de proteção do 

PSCHMI  do 9º  ao 12º min.  Vale ressaltar que se teve o cuidado de não deixar  

escorrer água na perna ou coxa do MI afetado ou na higienização dos pés durante a 

execução dos procedimentos e à queixa dos sintomas referidos, mesmo colocando 

recursos de alívio ou adequando a posição, a paciente  de  n. 8, não apresentou 

melhora do desconforto e tampouco permitiu a retirada do protótipo. 

Os dados obtidos encontram ressonância em Giaretta (2002) que estudando 

o tempo médio de permanência de voluntários idosos com diferentes IMC em 

posição dorsal sobre colchão hospitalar, encontrou também, sintomas de 

desconforto. Quanto à dor sua manifestação  independe da fonte causal que 

segundo a International Association for the Study of  Pain (IASP) é definida como “ 

uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada à lesão real ou 

potencial dos tecidos. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo mediante 

experiências anteriores” (SOUSA, 2002; POSSO et  al., 2006). 

Ainda, segundo Sobecc, (2009) dor é um fenômeno universal, individual, 

subjetivo, multifatorial advinda de acometimentos psicofisiológicos e/ou físicos que 
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atingem diariamente um grande número de indivíduos,  podendo ser aguda e 

crônica. A dor aguda caracteriza-se por um estado de alerta de início súbito ou lento 

em que o indivíduo apresenta e relata a presença de desconforto intenso ou 

sensação desconfortável, podendo, também resultar das exigências de um 

posicionamento (SILVEIRA, 2008; SOBECC, 2009).  

Tais assertivas corroboram as verbalizações expressadas pelos voluntários  

de n.1 e n. 8, inferindo-se, no entanto, que a dor referida por este último possa 

indicar uma cronicidade, uma vez que relata  sentir dor lombar costumeiramente, ou 

seja, que se apresenta  de forma recorrente e constante em período maior que seis 

meses (SOBECC, 2009). 

Por outro lado, ambos são idosos e com IMC de 18 e 22 (voluntários 1 e 8, 

respectivamente) (Tabelas 1 e 2), o que poderia explicar a presença desse tipo de 

dor, pois, segundo Ersek et al., (2003)  a lombalgia é uma queixa comum em idosos 

e costuma ser  resultantes de má postura corporal, hábitos de vida, entre outros 

aspectos.  

Vale destacar que não foi objeto deste estudo,  estudar, avaliar,  ou mensurar 

a dor,  sua etiologia e suas características, o que pode justificar o não 

aprofundamento desse sintoma, especificamente. Porém, deve-se destacar  a 

importância  do papel do enfermeiro e sua equipe no controle da dor, hoje 

considerado o  quinto sinal vital, e do registro de todos os aspectos relacionados à 

dor.  

 

 

4.3.1. Verbalização do voluntario sobre o conforto ou desconforto durante os 

procedimentos: 

 

Verifica-se por meio da verbalização dos voluntários, que serão necessários 

alguns ajustes em relação à altura das bases do suporte, e que no geral, o PSCHMI 

foi percebido como mais confortável do que o suporte improvisado e utilizado 

anteriormente. A seguir, apresenta-se algumas verbalizações dos voluntários durante  

a realização dos procedimentos: 

 

“Este suporte ajuda a acomodação da perna, é mais confortável.” 



 98

 

“Mais confortável que nos dias anteriores porque o suporte é mais 

alto, não incomoda.” 

 

“O curativo de hoje foi melhor do que ontem, porque descansa mais.” 

 

“Hoje o curativo foi melhor que nos outros dias.” 

 

“A água poderia ser mais quente, o suporte mais baixo, mas mesmo 

assim a posição de hoje foi muito melhor.” 

 

“A posição de hoje foi melhor que a dos outros dias no outro suporte. 

 

“A posição com este suporte é muito melhor que o dos outros dias, 

bem mais confortável.” 

 

“Não  gostei de hoje foi pior que dos outros dias. Senti a mesma coisa 

quando faço diariamente, a dor na coluna é igual. ” 

 

“O suporte é alto, seria mais confortável se fosse mais baixo, mesmo 

assim, ainda é  melhor que o suporte antigo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 

 A experiência como enfermeira docente em cursos Técnico e de Graduação 

em Enfermagem em Madrid e no interior de São Paulo, evidenciou as dificuldades 

inerentes ao ensino e desenvolvimento de algumas técnicas de enfermagem 

amplamente utilizadas no cuidado diário dos pacientes. Ao mesmo tempo, ouvia-se 

constantes queixas da equipe de enfermagem de dores musculares  lombares, entre 

outras, devido ao comprometimento na mecânica e alinhamento corporais, por 

improvisações e/ou falta de equipamentos adequados para a execução dos 

procedimentos de enfermagem, especialmente, os aqui estudados.   

Tal observação induziu à revisão da literatura nacional e internacional 

referentes aos cuidados de higiene e realização de curativos. Assim, verificou-se que 

os procedimentos de enfermagem estudados passaram por mudanças no que diz 

respeito ao procedimento e aos medicamentos utilizados, no caso do curativo, 

buscando acompanhar o desenvolvimento cientifico e tecnológico. Entretanto, os 

materiais e instrumental utilizados (pinças, bacias, etc.) têm se mantido os mesmos e, 

ainda, vale destacar que o incorreto posicionamento do paciente durante a realização 

daqueles, além de efeitos adversos musculoesqueléticos e vasculares pode produzir-

lhe desconforto, interferindo de maneira negativa no  seu processo de reabilitação e 

para a equipe de enfermagem, a inadequada ergonomia, por repetidas vezes, 

colabora para  a ocorrência de dores musculares, articulares, dentre outros efeitos 

indesejáveis, resultando em licenças médicas.   

 Dessa forma, a partir dessas observações e da revisão da literatura realizada, 

concluiu-se ser necessário o desenvolver um suporte para o auxilio à execução de 

curativo e higienização de MMII (pernas e pés), uma vez que  têm sido realizados 

com o apoio da perna e/ou pé nos mais diferentes modos e apoios como mostrou-se 

nas (Figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7), ou ainda o próprio paciente segurando-os, portanto, 

tecnicamente inadequado. 

 Assim, decidida a necessidade, projetou-se e construiu-se o PSCHMI (Figuras 

19 a 27), podendo-se concluir que o mesmo atingiu o objetivo pelos resultados 

obtidos em relação ao tamanho (0.32 x 0.32 x 0.10 m),  sua forma facilitou à 

adaptação aos diferentes pacientes com diferentes IMC, por suas  adequadas  
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concavidades e suas paredes  lisas permitiram a limpeza e desinfecção, indicando, 

também, resistência química ao contato com os produtos químicos próprios para 

esse fim e de uso hospitalar. Mostrou-se leve (2,3 kg), facilitando seu manuseio e 

deslocação; suportando diferentes pesos de MMII e baixo custo (R$ 363,50), se 

comparado a outros equipamentos similares oferecidos pelo mercado atual, incluído 

nesse total, o valor da confecção do suporte de proteção (coxim de alpiste). 

 Após a finalização do PSCHMI, este foi submetido a um pré-teste, para 

verificar sua operacionalidade e o conforto proporcionado pelo mesmo.  Os 

resultados obtidos da  percepção dos 10 voluntários em sua maioria relataram sentir 

conforto (70%) durante todo o procedimento.  Dos 03 pacientes que relataram 

sintomas de desconforto e/ou dor na região lombo-sacra  e dor na região de contato 

com recurso de proteção  do PSCHMI durante a realização do procedimento, 02 

eram do sexo masculino e 01 do feminino.  

  Pode-se inferir, então, que de um modo geral, os resultados do pré-teste do 

protótipo com os voluntários trouxeram mais conforto aos pacientes, porém, por 

outro lado, evidenciaram a necessidade de adequação da altura, diminuindo-se o 

tamanho ou a concavidade de uma das paredes do PSCHMI e da realização de 

outros estudos com uma população maior para tentar eliminar os sinais e sintomas 

de desconforto (relatados por 02 voluntários) e da dor, principalmente, a lombo-

sacra, relatada pelos 03 voluntários que a sentiram. 

 Entretanto, reportando-se às (Figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7)  verificando-se as 

condições de execução dos curativos e higienização dos MMII em que costumam 

ser  feitos, há exigência de esforços devendo o paciente sustentar sua perna, assim 

como, do profissional de saúde que executa os procedimentos. Ainda, no caso da 

higienização dos pés, principalmente, de pacientes acamados, inúmeras vezes 

presenciou-se, o desconforto acarretado pelo tamanho da bacia, geralmente não 

comportando o tamanho dos pés, além da necessidade de amiúde  removê-la para 

desprezar a água, evitando de molhar a toalha e o leito do paciente, exigindo 

esforços do profissional. Com o desenvolvimento do PSCHMI elimina-se a 

necessidade desse tipo de esforço do paciente e profissional da saúde, revertendo-

se no bem-estar  de ambos. 
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 Por fim, acredita-se mediante os resultados obtidos, que o PSCHMI possa ser 

utilizado em pacientes ambulatoriais, institucionalizados, assim como, para os 

assistidos no domicílio, sendo inovador, patenteável, prático, simples, de baixo custo 

e seguro, atendendo o objetivo proposto. Também, acredita-se que esta pesquisa 

pode estimular a criatividade, ao mesmo tempo, que se pretende subsidie a 

realização de trabalhos futuros, com a perspectiva de aprimorar cada vez mais a 

qualidade da assistência de enfermagem. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Por este instrumento particular declaro, para os devidos fins éticos e legais, que eu 

(nome)___________________________________________________________________________ 

(nacionalidade) __________________, (profissão)______________, RG ____________________, 

CIC ___________________, residente e domiciliado à Rua__________________________ na 

cidade de______________ Estado de __________, concordo em participar dessa pesquisa. Estou 

ciente que essa pesquisa pretende estudar o procedimento de realização de curativo em membros 

inferiores e higienização dos pés. Estou ciente do objetivo deste estudo. Estou ciente do anonimato 

de minha identidade. Esclareço que recebi todas as informações sobre a minha participação nesse 

estudo, e a garantia de que receberei novos esclarecimentos que julgar necessários durante o 

decorrer da pesquisa.  Esclareço também, que fui verbalmente informado sobre os possíveis 

benefícios futuros e sobre todos os passos da execução do procedimento e, ainda que não me 

oferece riscos e serão realizados por profissionais com experiência, acompanhados pelo pesquisador 

responsável.  Tomei conhecimento de que não terei custos extras e que tenho plena liberdade para 

recusar a participação na referida pesquisa a qualquer momento, sem sofrer qualquer tipo de 

prejuízo. Assim, devidamente esclarecido aceito participar da pesquisa e autorizo para os devidos 

fins, o uso, a divulgação e a publicação dos dados e resultados obtidos do relatório geral da pesquisa. 

Por último, reitero que  recebi a garantia do sigilo que assegura minha privacidade. Por estar de pleno 

acordo com o presente termo, assino abaixo o mesmo. 

 

___________________________                   

Assinatura do sujeito da pesquisa 

 

____________________________________________________  

Nome e Assinatura da testemunha 

 

 _____________________________________________ 

  Enf. Mara Filomena Falavigna (Coren/SP – 0057532) 

                    Pesquisadora Responsável 

 

Marafachini@yahoo.com.br Telefone: (012) 3152 4149 cel. (012) 8135 5563 
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APÊNDICE B 

 

Formulário 

 

 

Protocolo do pré-teste com a utilização do protótipo durante o procedimento 

de curativo e higiene dos pés  

 

Início:_____________       Término: ___________ 

 

1-Caracterização do indivíduo 

1.1 Voluntário No.______  

1.2 Idade:_______ 

1.3 Sexo:F(  )  M (  )  

1.4 Altura:___________m  

1.5 Peso_________________ Kg______ 

1.6 IMC_________ 

1.7 Baixo peso (  )  Normal (  )    Sobrepeso (  )    Obesidade (  ) 

  Obesidade mórbida (  ) 

    1.8 Escolaridade:  

Fundamental completo  (  )   Incompleto (   ) 

Médio Completo   (  )   Incompleto  (   ) 

Superior Completo  (  )   Incompleto (   ) 

 

2-  Local e Finalidade da utilização do protótipo para curativo:  

Na perna (  )    No pé (  )   

Curativo (  )   Higiene dos pés (  ) 

  

3- Temperatura da água para realização do procedimento: _______ºC 

  

4- Sinais e sintomas relatados, observados e manifestados pelo voluntário durante a 

simulação do procedimento do curativo: 

                            da perna (  )   curativo e/ou higiene dos pés(  )  

 

5 - Instrumento para Avaliação dos Sinais e Sintomas observados e/ou manifestados 

na utilização do Protótipo pelos voluntários. 
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Tempo 

sensação 

1º MINUTO 3º MINUTO 6º 

MINUTO 

9º. 

MINUTO 

12º 
MINUTO 

15º. 

MINUTO 

18º 

MINUTO 

OBS 

desconforto 

 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

dor na panturrilha 

 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

sensação de 
parestesia na 

panturrilha  

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

sensação de 
paresia na 
panturrilha  

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

escorre água pela 
perna  

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

Dor nas regiões 
lombar e sacra  

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

dor na coxa 

 

 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

sensação de 
parestesia na coxa  

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

sensação de 
paresia na coxa  

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

escorre água pela 
coxa  

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

 

 

dor na região de 
contato com o 
equipamento 
sensação  

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

Sensação de 
insegurança quanto 

à posição 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

 Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

Protocolo adaptado de RAMOS, M.E.R.G. Lavador de cabelos para pacientes acamados: 

Construção de protótipo. Santo André, 2006.102p. Tese (Mestrado) Faculdade de 

Medicina, FUABC, 2006. 
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6- Verbalização do voluntário sobre o conforto ou desconforto durante o 

procedimento: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO - A 

CARTA DE SOLICITANDO DE PERMISSÃO À COORDENAÇÃO DO PARA A 
REALIZAÇÃO DA PESQUISA. AMBULATÓRIO DE ENFERMAGEM DE UMA 
CIDADE DO INTERIOR  PAULISTA.  

S.J.C-SP, 23 de abril de 2009.  

Prezada Sra. 

 

Tem esta o objetivo de solicitar permissão para realizar a coleta de dados  de 

pesquisa com Clientes desse conceituado Ambulatório, para conclusão do Curso de 

Mestrado em Engenharia Biomédica da Universidade do Vale do Paraíba- UniVap.  

Trata-se da aplicação de um pré-teste, composto de um formulário a ser 

aplicado durante a realização do procedimento de enfermagem curativo em 

Membros Inferiores e/ou higienização dos pés, com a utilização de um protótipo de 

suporte para os mesmos.  

A população será constituída por 10 clientes, sendo 5 do sexo masculino e 5 

do sexo feminino com Índices de Massa Corporal variada. Ainda, destacamos que 

segue em anexo, o projeto da pesquisa com o formulário incluído para sua melhor 

apreciação. Outrossim, esclarecemos que fica assegurado o sigilo da identidade dos  

Clientes. E se  VSa permitir identificaremos o Ambulatório sob sua responsabilidade, 

deixando claro que, esta pesquisa em nada afetará o excelente conceito dessa 

Instituição e que lhe será apresentado o relatório final da pesquisa. 

Contando com seu habitual colaboração, interesse pelos avanços da ciência 

para a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem , antecipadamente 

agradecemos e apresentamos nossos sinceros protestos de consideração e estima, 

subscrevemo-nos..  

 

Mara Filomena Falavigna                        Profa. Dra Maria Belén Salazar Posso 

Mestranda/pesquisadora    

 

                              Orientadora 
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ANEXO - B  

COMITE DE ETICA EM PESQUISA 

 

 




