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RESUMO
Trata-se de um estudo transversal, descritivo, do tipo observacional com o objetivo de analisar a eficiência no manuseio
do material  e  técnicas empregadas nos curativos realizados por  profissionais  de enfermagem atuantes na atenção
primaria à saúde. A coleta de dados ocorreu em duas unidades básicas de saúde localizadas no município de Maringá,
Paraná  por  meio  da  observação  não  participante  dos  procedimentos  de  curativos  realizados  por  profissionais  de
enfermagem. A observação foi guiada e registrada em instrumento tipo check list e os dados levantados foram tabulados
em planilha Excel,  analisados segundo estatística descritiva e seus resultados apresentados por meio de planilhas.
Foram observados oito curativos, executados por seis trabalhadores da atenção primaria, sendo a maioria técnicos de
enfermagem. Dentre os curativos observados verificou-se lacunas e fragilidades nas fases de preparo e execução do
procedimento. Desse modo, o presente estudo evidencia que tais lacunas e fragilidades podem acarretar riscos e elevar
os potenciais para infecções das lesões, bem como comprometer o processo de cicatrização das mesmas.  Sendo assim,
o presente estudo quanto pesquisa, pretende contribuir cientificamente para o processo de trabalho da enfermagem,
direcionando-a para uma assistência efetiva elencando tais fragilidades e lacunas do serviço em estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Procedimentos curativos; bandagens; cuidados de enfermagem.

1 INTRODUÇÃO

As  feridas  são  definidas  como  a  perda  da  solução  de  continuidade  do  tegumento,
representadas não apenas pela ruptura da pele e do tecido celular subcutâneo, mas também, em
alguns casos músculos, tendões e ossos. Resultantes de fatores endógenos e exógenos, as feridas
acometem a população em geral, sendo consideradas no Brasil e no mundo como um problema de
saúde pública (OLIVEIRA et al., 2010; SMANIOTTO et al., 2010).

Por sua vez, os curativos têm a finalidade de protegê-las, sendo definidos como um meio
terapêutico.  Consistem  na  limpeza  e  cobertura  de  uma  lesão,  com  o  objetivo  de  auxiliar  no
tratamento da ferida de modo a proporcionar proteção contra infecções exógenas e traumas, além
de,  promover  a  absorção do exsudato,  mantendo a hidratação no leito,  o  que diminui  a  dor  e
proporciona  melhoria  do  padrão  de  imagem  do  paciente/cliente  (OLIVEIRA  et  al.,  2010;
SMANIOTTO et al., 2010).

Na  prática,  o  curativo  é  um  procedimento  realizado  predominantemente  pela  equipe  de
enfermagem, sendo privativo desta, a assistência direta ao paciente que necessite de cuidados.
Deste  modo,  requer  dos profissionais  envolvidos,  conhecimento  de base cientifica  para  garantir
excelência nessa pratica através de técnicas adequadas (FONTES; GAMA, 2011).

Considerando que o curativo é um procedimento técnico, inserido na pratica assistencial da
equipe  de  enfermagem,  este  também  envolve  riscos,  que  podem  ser  relacionados  a  técnicas
inadequadas  (NONINO;  ANSELMI;  DALMAS, 2008).  Dentre  as  técnicas  inadequadas,  pode-se
destacar a falta de utilização de técnicas assépticas, manuseio incorreto do material de curativo,
conhecimento técnico/cientifico escasso, que podem afetar diretamente na evolução do processo
cicatricial da ferida; aumento de tecidos desvitalizados gerando colonização de tal, o que pode trazer
riscos ao paciente (NONINO; ANSELMI; DALMAS, 2008).
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Alguns estudos (NONINO; ANSELMI; DALMAS, 2008; FONTES; GAMA, 2011) têm mostrado
que técnicas inadequadas vêm ocorrendo por parte da equipe de enfermagem, tais como a falta de
lavagem das mãos antes e após o procedimento e de troca de luvas nos momentos apropriados;
não verificação do prazo de validade do material, incoerência da sequência correta do procedimento
e o manuseio incorreto de pinças. Tal fato pôde ser verificado em estudo realizado em um hospital
universitário que avaliou 168 curativos executados por 20 profissionais de enfermagem (NONINO;
ANSELMI; DALMAS, 2008).

Salienta-se ainda, que a pratica de curativos tem sido largamente realizada no âmbito da
Atenção Primaria à Saúde (APS), especialmente pela equipe de enfermagem. No que tange à APS,
é válido apontar que muitos dos usuários deste nível de atenção procuram este serviço não apenas
como porta de entrada, mas também para obter acompanhamento após terem sido atendidos em
serviços de alta complexidade. Tal aspecto, reforça a relevância e responsabilidade deste serviço na
assistência às pessoas com necessidades de saúde,  enfatizando aqui  aquelas que apresentam
lesões de pele (SANTOS et al, 2014).Assim, valida-se a relevância de analisar como as práticas de
curativos têm sido realizadas neste serviço. A detecção de fragilidades nas práticas de realização de
curativos pode favorecer a qualificação e eficiência dos mesmos e, consequentemente dos seus
resultados.

Reforça-se ainda que, apesar da grande concentração de curativos realizados no âmbito da
Estratégia  Saúde  da  Família  (ESF),  não  foram  encontrados  estudos  recentes  que  tenham
avaliado/analisado  a  consistência  de  tais  práticas  reforçando a  relevância  do  estudo (NONINO;
ANSELMI;  DALMAS;  2008).   Isto  posto,  o  estudo  tem  como  objetivo  analisar  a  eficiência  no
manuseio  do  material  e  técnicas  empregadas  na  realização  de  curativos  por  trabalhadores  de
enfermagem atuantes na atenção básica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal,  descritivo,  do tipo observacional,  que encontra-se em
andamento. Até o momento, o presente estudo foi realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Internorte e Mandacaru, localizadas no município de Maringá, Paraná.

A  população  do  estudo  foi  constituída  dos  curativos  executados  pelos  profissionais  de
enfermagem, atuantes da ESF, frente à demanda de pacientes que buscaram às referidas UBS para
tratamento de lesões por meio da realização de curativos. Foram excluídos os curativos realizados
no domicílio dos pacientes vinculados às equipes da ESF.

A coleta de dados ocorreu no período de julho de 2017, durante horários de funcionamento
das UBSs, por meio de observação não participante das técnicas de curativo após formalização da
participação dos indivíduos no estudo por meio do Termo de Conscientemente Livre e Esclarecido
(TCLE).

Os registros da observação não participante foram feitas em um instrumento tipo check list
(lista  de  verificação)  que  contempla  os  seguintes  itens  a  serem  observados/avaliados:  Dados
socioeconômicos e de trabalho do profissional de enfermagem que realizou o curativo; clínicos de
identificação do paciente; Preparo, dividido em preparo do material,  do ambiente e do paciente;
Execução do procedimento propriamente dito; Organização da unidade após realização do curativo;
e Caracterização da lesão quanto ao número de lesões, tipo de lesão, extensão da lesão, tipo de
curativo, materiais utilizados na realização do curativo, e local da lesão.

O instrumento apresenta três opções de resposta para cada item, sendo elas: “Sim”, “Não”,
“Não se aplica” e ainda um espaço para observação.
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Os dados coletados até o momento foram duplamente digitados e armazenados em planilha
do Excel. Os mesmos foram analisados segundo estatística descritiva e apresentados utilizando
tabelas. 

Ressalta-se que a pesquisa só teve início após a aprovação da Assessoria de Formação e
Capacitação  Permanente  dos  Trabalhadores  de  Saúde  (CECAPS)  da  Secretaria  Municipal  de
Maringá  e,  do  Comitê  Permanente  de  Ética  em  Pesquisa  com  seres  humanos  (COPEP),  da
Universidade Estadual de Maringá.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresenta-se aqui os resultados parciais do presente estudo, no qual foram observados oito
curativos,  executados por  seis  trabalhadores  da  atenção primaria,  sendo  a  maioria  técnicos de
enfermagem (75%). Quanto ao sexo dos profissionais que realizaram os curativos, observou-se que
o sexo feminino foi predominante (87,5%), o que exprime uma característica histórica da força de
trabalho da profissão de enfermagem, ser esta constituída predominantemente por mulheres, no
Brasil (NONINO, 2006). Quanto a faixa etária, a maioria (50%) pertence a faixa de 35 a 45 anos.

Quanto  a  análise  da  preparação  para  a  realização  dos  curativos,  observou-se
comprometimento nos itens “Aquece o soro fisiológico” que não foi realizado em nenhum dos casos,
e “Lava as mãos antes de iniciar o curativo”, que ocorreu em uma minoria dos casos avaliados
(75%) (Tabela 1).

Tabela 01. Variáveis referente a fase de Preparação. Maringá, Paraná, 2017.
Variáveis Sim Não NA*
I – PREPARAÇÃO N % N % N %

Apresenta-se para o paciente? 2 25% 0 - 6 75%
Explica o procedimento proposto? 8 100% 0 - 0 -

Prepara o material individualmente? 8 100% 0 - 0 -

Prepara o material para mais de um curativo? 1 12,5% 1 12,5% 6 75%

Aquece o soro para limpeza da ferida? 0 - 8 100% 0 -

Lava as mãos antes de iniciar os curativos? 2 25% 6 75% 0 -

*Não se aplica

No  que  tange  a  análise  da  execução  do  curativo,  analisou-se  que  em  nenhum  dos
procedimentos avaliados foi verificado o prazo de validade dos materiais utilizados para realização
dos curativos. Além disso, notou-se que em 50% dos curativos realizados não foi seguido o que o
descritor  deste  item  prevê,  pois  o  mesmo  prevê  que  se  deposite  as  pinças  no  campo  estéril
respeitando os quatro tempos dos curativos a fim de realizar técnica de curativo de modo asséptica
(Tabela 2).

Tabela 02. Variáveis referente a execução dos procedimentos. Maringá, Paraná, 2017.
Variáveis Sim Não NA*

II – Execução dos procedimentos N % N % N %
Abriu o pacote de curativos de maneira correta? 7 87,5% 1 12,5% 0 -
Conferiu o prazo de validade dos materiais? 0 - 8 100% 0 -
Manteve  a  disposição  dos  materiais  de  forma
adequada?

4 50% 4 50% 0 -

Iniciou pela lesão menos contaminada? 1 12,5% 0 - 7 87,5%
Utilizou a solução prescrita para limpeza? 8 100% 0 - 0 -
Foi desprezada a primeira porção de PVPI, Safgel ou 3 37,5% 3 37,5% 2 25%
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papaína tubo?
Manteve  sequência  lógica  na  realização  utilizando
pinças de acordo com a necessidade?

5 62,5% 3 37,5% 0 -

Manteve a assepsia durante o curativo? 5 62,5% 3 37,5% 0 -
Utilizou  a  cobertura  recomendada  ou  seguiu  a
prescrição de enfermagem?

7 87,5% 0 - 1 12,5%

*Não se aplica

Quanto  aos  dados  referentes  à  fase  de  organização  da  unidade,  o  item “Desprezou  os
materiais utilizados após o termino do curativo” e “Lavou as mãos ou utilizou álcool gel após o
termino de vários curativos” destacaram-se, pois, verificou-se que em todos os procedimentos de
curativos do estudo tais procedimentos foram realizados. (Tabela 03).

Tabela 03. Variáveis referente a fase de organização da unidade. Maringá, Paraná, 2017.
Variáveis Sim Não NA*

III – Organização da unidade n % n % N %
Desprezou os materiais utilizados imediatamente após o
termino?

8 100% 0 - 0 -

Desprezou os materiais utilizados após o termino de 
vários curativos?

1 12,5% 0 - 7 87,5
%

Lavou as mãos ou utilizou álcool gel após o término de 
cada curativo?

8 100% 0 - 0 -

*Não se aplica

Salienta-se ainda, que no estudo o tipo de lesão que mais foi  observado (50%) foram as
lesões cirúrgicas.  Em 62,5% destaca-se as  lesões de média  extensão.  E referente  ao local  se
destacam as lesões na região da cabeça e nos membros inferiores, ambas com um porcentual de
37,5%. (Tabela 04).

Tabela 04. Caracterização do procedimento curativo segundo o tipo de lesão, extensão da lesão, local da lesão e tipos
de curativos. Maringá, Paraná, 2017.

Cabe

ressaltar que técnicas inadequadas durante a realização dos curativos como a não lavagem de
mãos(75%), e  não verificação do prazo de validade do material em nenhum dos procedimentos
avaliados, foi  evidenciado também em outro estudo de  avaliação da qualidade do procedimento
curativo realizado em um hospital universitário(NONINO; ANSELMI; DALMAS, 2008).
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Curativo
Variáveis N %

Cirúrgicas 4 50%
Ulceras venosas 2 25%
Outras 2 25%

Extensão da lesão
Pequena (até 0,5cm) 1 12,5%
Média (até entre 05cm e 10cm) 5 62,5%
Grande (acima de 10cm) 2 25%

Tipos de curativo
Aberto 2 25%
Fechado 6 75%

Local da lesão
Cabeça 3 37,5%
Membros inferiores 3 37.5%
Região sacra, lombar, trocânter 2 25%



Não obstante, verificou-se que todos os profissionais não utilizavam o soro fisiológico a 0,9%
morno para irrigar o leito da ferida, conforme o preconizado no material utilizado como referência no
estudo e que o mesmo fato se repetiu em estudo  realizado em unidades de atenção primária à
saúde  em  um  município  mineiro junto  a  10  profissionais,  com  objetivos  de  observar  o
desenvolvimento da técnica realizada no tratamento de feridas (FONTES; GAMA, 2011).

Todos  esses  fatores  apresentados,  reflete  diretamente  na  assistência  ofertada  por  tais
profissionais de enfermagem, uma vez que, implica em riscos e confere um potencial para infecções
das lesões. Nesse aspecto, a realização de curativos por profissionais de enfermagem confere em
uma importante atividade do processo assistencial e que desse modo deve seguir rigorosamente os
princípios técnico-científicos e que se mostraram falhos perante o estudo até o momento(NONINO;
ANSELMI; DALMAS, 2008).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados até o momento do presente estudo, evidencia que a realização
das técnicas de curativos observadas pode acarretar riscos e elevar o potencial de infecções das
lesões,  bem  como  comprometer  o  processo  de  cicatrização  das  mesmas.  As  fragilidades
encontradas e que contribuem para os riscos e infecções das lesões, pôde ser observado nos itens
das  fazes  de  preparo  e  execução  dos  procedimentos,  como  a  não  lavagem  de  mãos,  não
aquecimento  do  soro  fisiológico  para  irrigar  a  ferida  e  o  não  posicionamento  dos  materiais  de
maneira adequada, respectivamente.

Desse modo o presente estudo quanto pesquisa, pretende contribuir cientificamente para o
processo de trabalho da enfermagem, direcionando-a para uma assistência efetiva. Ressaltando
ainda, a escassez de estudos recentes, com ênfase nesse processo de analisar/avaliar tais práticas,
o estudo se mostra importante na busca de reaver as técnicas de curativos realizadas de forma
inadequadas, resultantes de lacunas e fragilidades no âmbito da ESF.
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