
cód. do trabalho: 589

NÍVEL DE CONHECIMENTO DE CADEIRANTES SOBRE
ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE
PRESSÃO

CAEE: 52077315.8.0000.5348

Nome Completo: SIMONE DE PAULA

Autor Principal: SIMONE DE PAULA

Co-Autores: ELIANE FÁTIMA MANFIO; MARISTELA GARCIA; CAROLINA
HOFFMANN MATTOS;NORMA BROCKER NAZZI

E-mail: simonedepaula82@gmail.com

Palavra chave: Cadeira de Rodas; Ferimentos e Lesões; Educação em
Saúde.

Introdução e objetivos: As úlceras de pressão (UP) em cadeirantes ainda
constituem-se de um relevante problema de saúde pública. Apesar disso,
pode se observar na prática clínica que os usuários de cadeiras de rodas
recebem poucas ou escassas orientações sobre medidas para minimizar o
aparecimento das UP. Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi
descrever o nível de conhecimento de cadeirantes sobre estratégias de
prevenção de úlceras de pressão.

Métodos: Estudo observacional, descritivo, quanti-qualitativo. Os pacientes
foram selecionados na clínica-escola de fisioterapia de uma instituição de
ensino superior do sul do país. Os critérios de inclusão foram: uso de cadeira
de rodas e presença de alterações neurofuncionais. Os instrumentos
utilizados para a coleta de dados foram um questionário com questões
abertas e fechadas e uma entrevista semi-estruturada, contendo questões
relacionados à temática do estudo.

Resultado: Foram selecionados 6 indivíduos cadeirantes, com média de
idade de 27 ± 13 anos, portadores de alterações neuromotoras diversas.
Quando entrevistados, 66% relataram ter recebido informações do médico
ou do fisioterapeuta sobre estratégias para a prevenção de úlceras de
pressão, incluindo as manobras de alívio e as trocas posturais. Além disso,
67% relataram que realizam as manobras de alívio, especialmente as
inclinações para o lado e os push-ups. Quando questionados sobre o tempo
de duração da manobra de alívio, todos os pacientes relataram que estas são
executadas várias vezes ao dia, mas com duração inferior a 10 segundos.

Discussão e conclusão: Apesar do pequeno número amostral, os
resultados do presente estudo mostraram que a maioria dos pacientes
cadeirantes recebem orientações sobre a importância de medidas para a
prevenção das úlceras de pressão. No entanto, o conhecimento sobre as
condutas preventivas parece ser inespecífico, especialmente em relação às



manobras de alívio e às medidas de controle diário, sugerindo assim, a
necessidade de estabelecer estratégias de educação em saúde voltadas para
a prevenção de UP em cadeirantes.
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