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RESUMO 

 

PEIXOTO, Camila de Assunção Peixoto. Ocorrência de lesões perioperatórias por 

posicionamento e fatores associados. 2017. 108f. Dissertação (Mestrado em Atenção à 

Saúde) - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba (MG), 2017. 

 

A ocorrência de lesão perioperatória por posicionamento é um dos eventos adversos mais 

frequentes no paciente cirúrgico, tendo etiologia multifatorial. Essa pesquisa teve como 

objetivo avaliar o risco para ocorrência de lesões perioperatórias por posicionamento, segundo 

a Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do 

Posicionamento Cirúrgico (ELPO), e os fatores sociodemográficos, clínicos e anestésico-

cirúrgicos associados. Trata-se de um estudo observacional, longitudinal, prospectivo e de 

abordagem quantitativa realizado no centro cirúrgico de um hospital de ensino do estado de 

Minas Gerais, Brasil. Participaram do estudo pacientes adultos e idosos, de ambos os sexos, 

submetidos à cirurgia eletiva, perfazendo um total de 278 (n) pacientes. Para coleta de dados 

utilizou-se um instrumento que contemplava variáveis sociodemográficas, clínicas e 

relacionadas aos procedimentos anestésico-cirúrgicos, além da ELPO. Utilizou-se estatística 

descritiva para as variáveis categóricas e para as quantitativas foram utilizadas medidas 

descritivas de centralidade e variabilidade. Para associar as variáveis cor, sexo, idade, IMC, 

hipotermia, hemoglobina e ELPO com a ocorrência de lesões perioperatórias por 

posicionamento, utilizou-se análise de regressão logística. O nível de significância 

considerado foi de 5%. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) sob Parecer nº 1.916.567. Verificou-se 

que a maioria dos pacientes era do sexo feminino 175 (62,9%), de cor branca 162 (58,3%), 

adultos 203 (73%), tinha alguma comorbidade 140 (50,4%), destacando-se a hipertensão 

arterial 48 (17,3%) e com hemoglobina normal 209 (75,2%). Dos pacientes avaliados 101 

(36,3%) eram eutróficos. Quanto às variáveis relacionadas ao procedimento anestésico 

cirúrgico, 77 (27,7%) pacientes foram submetidos a cirurgias do aparelho digestivo e 158 

(56,8%) classificados com ASA II. Das cirurgias acompanhadas 103 (37,1%) duraram de 1 a 

2 horas. A anestesia regional 119 (42,8%) e a posição Trendelemburg 120 (43,2%) foram as 

mais frequentes. A superfície de suporte mais utilizada foi a mesa de operação padrão de 

espuma com coxins feito de campo de algodão 251 (90,3%) e o eletrocautério foi utilizado na 

maioria das cirurgias 243 (87,4%), embora observou-se a ocorrência de 1 (0,4%) queimadura. 

A maioria dos pacientes teve hipotermia 229 (82,4%). Quanto ao risco para desenvolvimento 

de lesão perioperatória por posicionamento 157 (56,5%) dos pacientes apresentaram maior 



 
  

risco e 214 (77%) tiveram lesão de pele por pressão. Nenhum paciente teve alopecial focal. 

Em relação à associação dos fatores sociodemográficos, clínicos, hipotermia e o risco ELPO 

com a ocorrência de lesões perioperatórias, apenas a variável cor (p < 0,001), foi considerada 

preditor para ocorrência de lesão perioperatória por posicionamento. No entanto, mesmo não 

sendo estatisticamente significativo, a maioria das lesões ocorreu nos pacientes do sexo 

feminino, adultos, com IMC alterado, com hipotermia, hemoglobina normal e com ELPO ≥ 

20. Diante disso, destaca-se a importância da identificação do risco, da ocorrência de lesões 

perioperatórias por posicionamento e dos fatores associados, no desenvolvimento de 

estratégias que auxiliem na prevenção de complicações na prática clínica ou na solução destas 

em tempo adequado. 

 

Palavras-chave: Lesão perioperatória. Posicionamento cirúrgico. Enfermagem perioperatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 

PEIXOTO, Camila de Assunção Peixoto. Occurrence of perioperative positioning-related 

injuries and associated factors. 2017. 108p. Dissertation (Master’s Degree in Health Care) – 

Federal University of Triângulo Mineiro, Uberaba (MG), 2017. 

 

The occurrence of perioperative positioning-related injury is one of the most frequent adverse 

events in the surgical patient, and it has a multifactorial etiology. This study was intended to 

assess the risk of perioperative positioning-related injuries, according to the Risk Assessment 

Scale for the Development of Injuries due to Surgical Positioning (ELPO), and the associated 

sociodemographic, clinical and surgical-anesthetic factors. This is an observational, 

longitudinal and prospective study, with a quantitative approach, which was performed at the 

surgical center of a teaching hospital in the state of Minas Gerais, Brazil. This study was 

attended by adult and elderly patients, males and females, submitted to elective surgery, 

reaching a total of 278 (n) patients. In order to collect data, we used an instrument 

encompassing sociodemographic and clinical variables and variables related to anesthetic-

surgical procedures, besides ELPO. We used descriptive statistics for the categorical 

variables; and for the descriptive measures of centrality and variability, we used quantitative 

variables. In order to associate the variables on color, gender, age, BMI, hypothermia, 

hemoglobin and ELPO with the occurrence of perioperative positioning-related injuries, we 

used logistic regression analysis. The significance level considered was 5%. This research 

was approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Triângulo 

Mineiro (UFTM), under Opinion nº 1,916,567. It was noted that most patients were females, 

175 (62.9%); white, 162 (58.3%); adults, 203 (73%); and had some comorbiditie, 140 

(50.4%), with an emphasis on arterial hypertension, 48 (17.3%), and normal hemoglobin, 209 

(75.2%). Of the assessed patients, 101 (36.3%) were eutrophic. As for the variables related to 

the surgical-anesthetic procedure, 77 (27.7%) patients were submitted to digestive system 

surgeries and 158 (56.8%) were classified as ASA II. Of the surveyed surgeries, 103 (37.1%) 

lasted from 1 to 2 hours. Regional anesthesia, 119 (42.8%), and Trendelenburg position, 120 

(43.2%), were the most frequent. The most commonly used support surface was the standard 

operating-table of foam with cushions made from cotton field, 251 (90.3%); and 

electrocautery was used in most surgeries, 243 (87.4%), although it was noted the occurrence 

of 1 (0.4%) burn. Most patients had hypothermia, 229 (82.4%). As for the risk for 

development of perioperative positioning-related injury, 157 (56.5%) of the patients showed a 

higher risk and 214 (77%) had pressure-induced skin lesions. None of the patients had focal 



 
  

alopecia. Regarding the association of sociodemographic and clinical factors, hypothermia 

and the ELPO risk with the occurrence of perioperative positioning-related injuries, only the 

color on variable (p<0.001) was considered as a predictor for the occurrence of perioperative 

positioning-related injury. Nevertheless, even though it was not statistically significant, most 

injuries took place in female patients, adults, with altered BMI, with hypothermia, with 

normal hemoglobin and with ELPO ≥ 20. Based on the foregoing, we can highlight the 

importance of risk identification, occurrence of perioperative positioning-related injuries and 

associated factors with a view to developing strategies that help in the prevention of 

complications in clinical practice or in the solution of these complications in a suitable period. 

 

Keywords: Perioperative injury. Surgical positioning. Perioperative nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

RESUMEN 

 

PEIXOTO, Camila de Assunção Peixoto. Ocurrencia de lesiones posturales 

perioperatorias y factores asociados. 2017. 108h. Disertación (Maestría en Atención 

Sanitaria) – Universidad Federal del Triángulo Minero, Uberaba (MG), 2017. 

 

La ocurrencia de lesión postural perioperatoria es uno de los eventos adversos más frecuentes 

en el paciente quirúrgico, teniendo una etiología multifactorial. Esta investigación tuvo como 

objetivo evaluar el riesgo para ocurrencia de lesiones posturales perioperatorias, según la 

Escala de Evaluación de Riesgo para el Desarrollo de Lesiones Debidas al Posicionamiento 

Quirúrgico (ELPO), y los factores sociodemográficos, clínicos y anestésico-quirúrgicos 

asociados. Se trata de un estudio observacional, longitudinal, prospectivo y de enfoque 

cuantitativo efectuado en el centro quirúrgico de un hospital de enseñanza del estado de 

Minas Gerais, Brasil. El estudio contó con la participación de pacientes adultos y ancianos, de 

ambos sexos, sometidos a la cirugía electiva, alcanzando un total de 278 (n) pacientes. Para 

recoger los datos, se utilizó un instrumento que abarcaba variables sociodemográficas, 

clínicas y variables relacionadas a los procedimientos anestésico-quirúrgicos, además de la 

ELPO. Se utilizó estadística descriptiva para las variables categóricas; y para las cuantitativas, 

se utilizaron medidas descriptivas de centralidad y variabilidad. Para asociar las variables de 

color, sexo, edad, IMC, hipotermia, hemoglobina y ELPO con la ocurrencia de lesiones 

posturales perioperatorias, se utilizó análisis de regresión logística. El nivel de significancia 

considerado fue del 5%. Esta investigación obtuvo la aprobación del Comité de Ética en 

Investigación de la Universidad Federal del Triángulo Minero (UFTM), bajo el Dictamen nº 

1.916.567. Se notó que la mayoría de los pacientes eran del sexo feminino, 175 (62,9%); de 

color blanco, 162 (58,3%); adultos. 203 (73%); y tenía alguna comorbilidade, 140 (50,4%), 

destacándose la hipertensión arterial, 48 (17,3%), y con hemoglobina normal, 209 (75,2%). 

De los pacientes evaluados, 101 (36,3%) eran eutróficos. En lo que atañe a las variables 

relacionadas al procedimiento anestésico quirúrgico, 77 (27,7%) pacientes fueron sometidos a 

cirugías del tubo digestivo y 158 (56,8%) clasificados con ASA II. De las cirugías 

monitoreadas, 103 (37,1%) duraron de 1 a 2 horas. La anestesia regional, 119 (42,8%), y la 

posición Trendelenburg, 120 (43,2%), fueron las más frecuentes. La superficie de soporte más 

utilizada fue la mesa de operación estándar de espuma con cojines hechos de campo de 

algodón, 251 (90,3%); y el electrocauterio fue utilizado en la mayoría de las cirugías, 243 

(87,4%), aunque se notó la ocurrencia de 1 (0,4%) quemadura. La mayoría de los pacientes 

tuvo hipotermia, 229 (82,4%). En lo que atañe al riesgo para el desarrollo de lesión postural 



 
  

perioperatoria, 157 (56,5%) de los pacientes presentaron mayor riesgo y 214 (77%) tuvieron 

lesión de piel por presión. Ningún paciente tuvo alopecia focal. En lo referente a la asociación 

de los factores sociodemográficos y clínicos, hipotermia y el riesgo ELPO con la ocurrencia 

de lesiones perioperatorias, sólo la variable de color (p<0,001) fue considerada predictor para 

la ocurrencia de lesión postural perioperatoria. Sin embargo, aun no siendo estadísticamente 

significativo, la mayoría de las lesiones ocurrieron en los pacientes del sexo femenino, 

adultos, con IMC cambiado, con hipotermia, con hemoglobina normal y con ELPO ≥ 20. 

Frente a esto, se destaca la importancia de la identificación del riesgo, de la ocurrencia de 

lesiones posturales perioperatorias y de los factores asociados con el fin de desarrollar 

estrategias que ayuden en la prevención de complicaciones en la práctica clínica o en la 

solución de estas complicaciones en un tiempo adecuado. 

 

Palabras clave: Lesión perioperatoria. Posicionamiento quirúrgico. Enfermería 

perioperatoria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os procedimentos anestésicos cirúrgicos possuem a intenção de salvar vidas, 

entretanto estatísticas apontam que a falha de segurança no período perioperatório pode 

causar danos consideráveis ao paciente cirúrgico (SOUZA et al., 2011; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2009).  

Em razão das próprias características do cuidar, da diversidade dos procedimentos 

cirúrgicos e de diagnósticos, bem como da intensa circulação de profissionais, o Centro 

Cirúrgico é uma das unidades do hospital em que os eventos adversos (EAs) são mais 

frequentes, sendo evitáveis em até 43% dos casos (CROTEAU, 2004; SOUZA et al., 2011; 

WALKER; RESHAMWALLA; WILSON, 2012).  

Os eventos adversos são danos ou lesões provenientes do cuidado que resultam em 

incapacidade ou disfunção, temporária ou permanente, e até mesmo em morte entre os 

usuários dos serviços de saúde (MENDES et al., 2005). 

No mundo estima-se que 234 milhões de cirurgias sejam realizadas anualmente. Deste 

procedimento ocorrem aproximadamente dois milhões de óbitos e sete milhões de EAs 

(SOUZA et al., 2011; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).  

A prevalência de EAs no Centro Cirúrgico é de 15 a 21,9%, sendo que 45,4% a 83,9% 

destes eventos resultam em dano temporário para o paciente e/ou prolongamento da 

internação e 16,1% em óbito (CARNEIRO; LEITE, 2011; KABLE; GIBBERD; 

SPIGELMAN, 2002; PARANAGUÁ et al., 2013). 

Dentre os eventos adversos que ocorrem no período perioperatório destacam-se as 

complicações decorrentes do posicionamento cirúrgico: dor musculoesquelética, 

deslocamento de articulações, danos em nervos periféricos, lesões de pele, comprometimento 

cardiovascular e pulmonar, e síndrome compartimental (LOPES; GALVÃO, 2010).  

O posicionamento cirúrgico é um procedimento importante para exposição do sítio 

cirúrgico, sendo capaz de prevenir as complicações decorrentes do tempo que o paciente 

permanece na mesma posição e garantir segurança à cirurgia, quando realizado um bom 

trabalho em equipe e utilizados dispositivos e equipamentos de posicionamento específicos 

para cada paciente (URSI; GALVÃO, 2012). Dentre as posições cirúrgicas básicas, estão o 

decúbito dorsal ou posição supina, o decúbito ventral ou posição prona e a posição lateral. 

Porém essas posições podem ser modificadas para atender a necessidade do tipo de cirurgia, 

da equipe anestésico-cirúrgica e do próprio paciente (HEIZENROTH, 2009; LOPES, 2013).  
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De acordo com as Recomendações Práticas do Posicionamento do Paciente no 

Perioperatório, a Association of Perioperative Registred Nurses (2010) considera 

necessário a realização de uma avaliação pré-operatória individualizada, a fim de 

identificar as necessidades e particularidades de cada paciente, para tolerar o tipo de 

posição planejada para a intervenção cirúrgica. Esta avaliação auxilia no planejamento de 

ações específicas a cada paciente e compreende variáveis tais como: idade; peso; altura; 

condições da pele; estado nutricional; doenças pré-existentes; imunossupressão; 

limitações físicas e de mobilidade; também inclui os fatores intraoperatórios, como tipo de 

intervenção cirúrgica, tempo de cirurgia e tempo de posição requerida (ASSOCIATION 

OF PERIOPERATIVE REGISTERED NURSES, 2010). 

Assim, à medida que os procedimentos anestésico-cirúrgicos se tornam mais 

complexos e demorados é necessário que os pacientes estejam preparados e posicionados, de 

forma segura e adequada, para o procedimento a ser realizado (SERGIO; CAMERON; 

VITAL, 2012). 

Para minimizar potenciais riscos decorrentes do posicionamento cirúrgico, o cuidado 

do paciente depende da integração de ações no pré, intra e pós-operatório de toda a equipe 

cirúrgica e de enfermagem (BOLTON; SPENCER, 2006).  

Entretanto, para posicionar adequadamente e de forma segura o paciente cirúrgico na 

mesa operatória é imprescindível que os profissionais perioperatórios tenham conhecimento 

das alterações anatômicas e fisiológicas decorrentes do posicionamento cirúrgico no 

organismo do paciente, bem como dos equipamentos e dispositivos disponíveis para auxiliar a 

execução do procedimento (LOPES et al., 2016). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 POSICIONAMENTO CIRÚRGICO 

 

A forma como um paciente é disposto na mesa operatória para possibilitar o 

procedimento anestésico-cirúrgico é denominado posicionamento cirúrgico. Apesar de 

necessário, este procedimento, se não realizado adequadamente pela equipe perioperatória 

pode expor os pacientes a diversos riscos que podem comprometer sua saúde. Dentre estes 

riscos observa-se a ocorrência de alterações hemodinâmicas significativas (aumento da 

resistência vascular periférica, diminuição do débito cardíaco, aumento da pressão 

intracraniana, baixo fluxo venoso nas extremidades, diminuição do volume respiratório), 

desenvolvimento de lesões de pele, nervosas e musculares (LOPES, 2010, 2013; SERGIO; 

CAMERON; VITAL, 2012; SILVEIRA, 2008).  

Assim, para diminuir o risco destas complicações é imprescindível posicionar o 

paciente adequadamente sobre a mesa operatória e manter seu alinhamento corporal 

(WALTON-GEER, 2009). E para determinar o posicionamento cirúrgico adequado é 

essencial considerar a preferência do cirurgião, o acesso do anestesista às vias aéreas, o 

procedimento a ser realizado, o sítio cirúrgico e as condições pré-existentes do paciente 

(ASSOCIATION OF PERIOPERATIVE REGISTERED NURSES, 2008; BECKETT, 2010; 

WALTON-GEER, 2009).  

Dentre as posições cirúrgicas existentes, as principais são dorsal ou supina, ventral ou 

prona e  posição lateral. Entretanto, para atender a necessidade do tipo de cirurgia, da equipe 

perioperatória e do próprio paciente existe algumas derivações destas posições, destacando-se 

a posição Litotômica, Trendelemburg, Trendelemburg Reversa, Posição sentada ou Fowler 

modificada, Canivete ou Kraske, dentre outras (HEIZENROTH, 2007; LOPES, 2009; 

LOPES; GALVÃO, 2010, 2013). 

Na posição supina (Figura 1) os locais mais suscetíveis a lesões por pressão são: 

região occipital, escápulas, braços, cotovelos, vértebra torácica, região lombar, sacral e/ou 

cóccix e calcâneos. A fim de prevenir lesões nestes locais é recomendado usar dispositivos 

de proteção abaixo da cabeça e dos joelhos e um dispositivo de suspensão nos 

calcanhares. Além disso, os braços do paciente devem ser mantidos alinhados ao corpo, 

em posição neutra ou formando um ângulo menor do que 90°, as pernas descruzadas e os 

pés não devem ficar hiperextendidos (WALTON-GEER, 2009).  
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As complicações relacionadas à posição supina ocorrem quando o posicionamento 

não é realizado adequadamente e quando o paciente permanece por um tempo prolongado 

nesta posição (ASSOCIATION OF PERIOPERATIVE REGISTERED NURSES, 2009; 

LOPES, 2013). 

 

           Figura 1 – Posição Supina ou Dorsal . 

 

               Fonte: WALTON-GEER, 2009. 

 

Já na posição prona ou ventral (Figura 2) os locais mais vulneráveis a lesão por 

pressão são testa, olhos, orelhas, mento, região anterior dos ombros, mamas, crista ilíaca, 

genitália, joelhos, região tibial, dorso e pododáctilos. Assim, é recomendado proteger a 

face e suas protuberâncias (rosto, olhos e mento), manter o alinhamento do pescoço, manter 

apoios da clavícula à crista ilíaca, sob as pernas e pés, manter genitálias livres e proteger os 

pés de hiperflexão (LOPES; GALVÃO, 2010; MIRANDA et. al., 2016). 

Estudos destacam que a posição prona pode gerar alterações fisiológicas severas, tais 

como alterações hemodinâmicas e compressão vascular. Além disso, é responsável por perda 

frequente de acesso venoso periférico e central, e de desconexão de tubo traqueal, dentre 

outros eventos adversos (KUMAGAI et al., 2011; LOPES, 2013; WALTON-GEER, 2009). 

 

            Figura 2 – Posição Prona ou Ventral. 

 

               Fonte: WALTON-GEER, 2009. 
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Para a posição lateral (Figura 3) recomenda-se a manutenção do alinhamento espinhal, 

a utilização de dispositivos de proteção sob a cabeça, região axilar e entre as pernas. O 

membro inferior apoiado à mesa operatória deve permanecer flexionado na região do quadril 

e o outro membro inferior estendido (LOPES; GALVÃO, 2010; WALTON-GEER, 2009).  

Esta posição acarreta diferentes complicações, dentre as quais aparecem neuropatia 

periférica e do plexo braquial, e comprometimento de vias aéreas. Entretanto, quando 

comparada a outros tipos de posição, a posição lateral têm benefícios tais como redução do 

sangramento intraoperatório e tolerância por pacientes obesos (CARNEIRO; LEITE, 2011; 

LOPES, 2013; RAINS; ROOKE; WAHL, 2011; TUNCALI et al., 2005; WALTON-GEER, 

2009). 

 

             Figura 3 – Posição Lateral. 

 

                 Fonte: WALTON-GEER, 2009. 

 

A posição litotômica (Figura 4) é uma variação da posição supina e é utilizada em 

procedimentos obstétricos, ginecológicos e genitourinários. O paciente é colocado em posição 

supina, tendo seus membros inferiores elevados (elevação baixa, comum, alta ou exagerada), 

abertos formando um ângulo aproximado de 90° com o abdome e apoiados sobre um suporte 

de pernas. Os braços devem ser posicionados em suportes de braços, formando um ângulo 

máximo de 90° e se necessário, podem ser dobrados levemente, transversalmente ao abdome 

(BENTLIN et al., 2012; MIRANDA et al., 2016).   

Segundo estudos, a posição de litotomia é a que oferece mais complicações no período 

pós-operatório, tais como hipotensão, TVP (trombose venosa profunda), embolia pulmonar, 

dor, lesões neurológicas, lesões por pressão e síndrome compartimental (CAMPOS, 2006; 

LOPES, 2013; WALTON-GEER, 2009). Além disso, quanto maior a elevação dos membros 

inferiores, maior o risco para desenvolvimento de complicações pós-operatórias (LOPES, 

2009, 2013).  
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Nesta posição os locais mais propensos ao desenvolvimento de LPP são as regiões 

occipital, ombros, escápulas, quadril, sacral, cóccix, vasto lateral e calcâneos (WALTON-

GEER, 2009).  Assim, é recomendado que o paciente permaneça na posição litotômica o 

menor tempo possível e que seja reposicionado durante o procedimento (ASSOCIATION OF 

PERIOPERATIVE REGISTERED NURSES, 2017). 

 

                          Figura 4 – Posição Litotômica. 

 

                    Fonte: WALTON-GEER, 2009. 

 

A posição Trendelemburg (Figura 5) também é uma variação da posição supina. Nesta 

posição o dorso do paciente é abaixado e os pés elevados. É utilizada quando necessita ter 

uma melhor visualização dos órgãos em cirurgias da região abdominal inferior ou pelve, para 

melhorar a circulação no córtex cerebral e gânglio basal e/ou quando o paciente tem uma 

hipotensão repentina (RICKER, 2011; WALTON-GEER, 2009). 

Essa posição pode restringir os movimentos respiratórios e não ser tolerada por alguns 

pacientes, como obesos; pode causar insuficiência cardíaca aguda em pacientes com alteração 

da função ventricular e causar lesões de nervos periféricos, devido à hiperextensão e 

compressão. Além disso, pode favorecer o cisalhamento da pele, uma vez que o paciente pode 

deslizar na mesa operatória (BENNICOF, 2010; BOLTON; SPENCER, 2006; LOPES, 2013). 
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         Figura 5 – Posição Trendelemburg. 

 

              Fonte: RICKER, 2011. 

 

Já a posição Trendelemburg Reversa é comumente utilizada em cirurgia de cabeça e 

pescoço. Nesta posição a cabeceira da mesa operatória fica elevada e os pés abaixados. 

Entretanto, esta posição favorece a hipotensão postural e estase venosa dos membros 

inferiores (BOLTON; SPENCER, 2006; LOPES, 2013; RICKER, 2011). 

A posição sentada ou Fowler modificada (Figura 6) é utilizada principalmente em 

cirurgias neurológicas. Existem diversas complicações decorrentes desta posição, dependendo 

das características individuais de cada paciente, do tempo de posicionamento e dos cuidados 

realizados durante o procedimento anestésico-cirúrgico. As áreas mais suscetíveis a lesões por 

pressão nesta posição são escápulas, tuberosidade isquiática, posterior do joelho e calcâneos 

(LOPES, 2009, 2013; RICKER, 2011). 

 

               Figura 6 – Posição sentada ou Fowler modificada. 

 

                    Fonte: RICKER, 2011. 
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A posição de canivete ou Kraske (Figura 7) é uma variação da posição de decúbito 

ventral. É utilizada frequentemente em cirurgias proctológicas. Nesta posição a mesa 

operatória é flexionada em um ângulo de 90°, os quadris são elevados e a cabeça e o corpo 

abaixados. Os locais suscetíveis à LPP são olhos, orelhas, mento, mamas, cristas ilíacas, 

genitália, joelhos, tuberosidade da tíbia, dorso e pododáctilos (RICKER, 2011; WALTON-

GEER, 2009). 

 

            Figura 7 – Posição de Canivete ou Kraske. 

 

                               Fonte: WALTON-GEER, 2009. 

 

Assim, para prevenir complicações decorrentes do posicionamento cirúrgico é 

primordial que seja realizado o posicionamento adequadamente, o planejamento da 

assistência, o trabalho em equipe e a utilização de dispositivos e equipamentos específicos 

para cada paciente. Já para prevenir especificamente as lesões por pressão é imprescindível a 

utilização de dispositivos que garantam o alívio da pressão sobre o colchão padrão. Dentre 

estes dispositivos de proteção os mais eficazes sucessivamente são: colchão de ar micro 

pulsante, cobertura de colchão de polímero de visco elástico seco e almofadas de gel 

(BARBOSA; OLIVA; SOUSA NETO, 2011; LOPES; GALVÃO, 2010; MIRANDA et al., 

2016; URSI; GALVÃO, 2006). 

 

2.2 LESÕES PERIOPERATÓRIAS POR POSICIONAMENTO  

 

Estudo menciona que a ocorrência de lesões perioperatórias por posicionamento 

aumenta à medida que o tempo de cirurgia aumenta, tendo um custo hospitalar de 

aproximadamente US $ 14.000 a US $ 40.000 por paciente (PRIMIANO et al., 2011). 

Dentre as complicações decorrentes do posicionamento cirúrgico, as lesões de pele, 

principalmente as de grau I e II, são as mais comuns (SCHOONHOVEN; DEFLOOR; 

GRYPDONCK, 2002). Entretanto, embora observadas nos estágios I e II após o 
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procedimento anestésico-cirúrgico, estas lesões podem evoluir rapidamente para os estágios 

III e IV (NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL, 2016).  

Estudos apontam que a ocorrência destes tipos de lesões varia de 12% a 45% e que 

ocorrem por hipóxia tissular em função do tempo de compressão durante o procedimento 

cirúrgico (LOPES; GALVÃO, 2010; PRICE et al.; 2005; SCHOONHOVEN; DEFLOOR; 

GRYPDONCK, 2002). 

Entretanto, a incidência de lesões perioperatórias por posicionamento varia em todo o 

mundo (SCHOONHOVEN; DEFLOOR; GRYPDONCK, 2002). Revisão sistemática 

realizada entre os anos de 2005 a 2011 encontrou em 17 estudos avaliados incidências de 

lesões por pressão em pacientes cirúrgicos variando de 0,3% a 57,4% (CHEN; CHEN; WU, 

2012). 

Embora, a incidência de LPP em pacientes em cuidados agudos seja alta, entre 3% e 

29%, a incidência verificada em pacientes cirúrgicos é mais elevada, entre 12% e 35% 

(ARONOVITCH, 1999; SCHOONHOVEN; DEFLOOR; GRYPDONCK, 2002). 

 Na Holanda estudo prospectivo, verificou uma incidência de 31,3%, sendo 21,2% 

lesões de pressão em estágio I e 10,1% em estágio II (LOPES; GALVÃO, 2010; 

SCHOONHOVEN; DEFLOOR; GRYPDONCK, 2002). No entanto, a incidência de LPP em 

pacientes cirúrgicos submetidos à cirurgia de grande porte foi menor na Itália, 12,7% 

(BULFONE et al., 2012) e na Suíça, 14,3% (LINDGREN et al., 2005). 

Já pesquisa realizada com 4.281 pacientes nos Estados Unidos da América (EUA) 

mostrou a ocorrência de 13% de lesões por pressão após a realização de procedimentos 

anestésicos cirúrgicos (SARAIVA; PAULA; CARVALHO, 2014). 

Outros estudos realizados no exterior também evidenciaram incidências de lesões por 

pressão decorrentes do posicionamento cirúrgico divergentes, das quais 56,8% na Turquia 

(KARADAG; GÜMÜSKAYA, 2006), 12,2% em Portugal (MENEZES et al., 2013) e 

incidências que variam de 12% a 45% em Chicago, Filadélfia e Ohio, nos Estados Unidos 

(GROUS; REILLY; GIFT, 1997; KEMP et al.; 1990; LEWICKI et al.; 1997).   

Em estudo realizado por Ursi e Galvão (2012) em um hospital universitário do estado 

do Paraná, Brasil, identificou que de 148 pacientes submetidos à cirurgia eletiva 25% 

desenvolveram lesões por pressão. 

No estado de São Paulo, Brasil, pesquisas encontraram incidências que variaram de 

20,6% a 21,7% (CARNEIRO; LEITE, 2011; LOPES et al., 2016; SCARLATTI et al.; 2011). 

E no Sul do estado de Minas Gerais, Brasil, pesquisa realizada por Lopes (2013) com 115 

pacientes verificou uma incidência deste tipo de lesão de pele de 21,7%. Já estudo 
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desenvolvido em hospital de ensino, na região do Triângulo Mineiro, no Brasil, a incidência 

de lesões de pele grau I, ocasionadas por posicionamento cirúrgico foi de 74% (BARBOSA; 

OLIVA; SOUSA NETO, 2011).  

Assim, de acordo com estudiosos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos 

possuem maior risco de desenvolver lesão por pressão, uma vez que ficam imóveis por um 

longo período de tempo, sendo incapazes de sentir a dor que a pressão prolongada provoca e 

de mudar de posição para aliviar esta pressão (TSCHANNEN et al., 2012).   

As lesões por pressão (LPP), até pouco tempo denominadas de úlceras por pressão 

(UPP), são definidas pela National Pressure Ulcer Advisory Panel (2016) como Injúrias 

localizadas na pele e/ou tecido mole subjacente, que ocorrem geralmente sobre uma 

proeminência óssea ou relacionada a um dispositivo médico, ou outro artefato, resultantes da 

grande quantidade de pressão, ou da combinação da pressão com cisalhamento. 

Ressalta-se que fatores tais como microclima, nutrição, perfusão, comorbidades 

associadas e condições do tecido afetam a tolerância do tecido mole para a pressão e 

cisalhamento (MORAES et al., 2016). 

Segundo a National Pressure Ulcer Advisory Panel (2016) as lesões por pressão 

podem ser classificadas em quatro estágios, não classificável, tissular profunda, relacionada a 

dispositivos médicos e em membranas mucosas conforme mostra a figura 8. 
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Figura 8 – Classificação das Lesões por Pressão segundo a National Pressure Ulcer Advisory 

Panel, 2016. 
 

        

    Lesão por Pressão Estágio 1                  Lesão por Pressão Estágio 2                   Lesão por Pressão Estágio 3 

 

                        

    Lesão por Pressão Estágio 4                                                    Lesão por Pressão Não Classificável 

 

                                            

            Lesão por Pressão Tissular Profunda                Lesão por Pressão em membranas mucosa 

 

Fonte: NPUAP, 2016 

 

 

 

A LPP estágio 1 apresenta pele íntegra com eritema que não embranquece que pode 

parecer diferentemente em pele de pigmentação escura (NATIONAL PRESSURE ULCER 

ADVISORY PANEL, 2016).  
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A LPP estágio 2 é caracterizada pela perda da pele em sua espessura parcial com 

exposição da derme, sendo o leito da lesão viável, rosa ou vermelho e úmido. A lesão pode se 

apresentar também como um flictena com exsudato seroso ou rompido. Entretanto, neste 

estágio não estão presentes o tecido de granulação, esfacelo e/ou escara, e não estão visíveis o 

tecido adiposo e tecidos mais profundos (NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY 

PANEL, 2016). 

Na LPP estágio 3 há uma perda da pele em sua espessura total. Neste estágio, o tecido 

adiposo é visível na lesão, o tecido de granulação esta frequentemente presente e esfacelo e/ou 

escara podem também ser visíveis. No entanto, se a escara e o esfacelo cobrir toda a lesão da 

perda tecidual, a lesão deverá ser classificada como LPP não classificável (NATIONAL 

PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL, 2016). 

Outra característica da LPP estágio 3 é a ocorrência de tunelização no leito da lesão. 

Entretanto, neste tipo de lesão fáscia, músculo, tendões, ligamentos, cartilagem e/ou osso não 

estão expostos (NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL, 2016). 

Já a lesão por pressão estágio 4 é caracterizada pela  perda de pele em sua espessura 

total e perda tissular. Neste tipo de lesão fáscia, músculo, tendão, ligamento, e/ou osso são 

visíveis e também a presença de esfacelo e/ou escara. Frequentemente ocorre descolamento 

e/ou tunelização no leito da lesão e despregamento das bordas (NATIONAL PRESSURE 

ULCER ADVISORY PANEL, 2016). 

A LPP não classificável apresenta perda da pele em sua espessura total e tecido em 

que a extensão do dano tecidual não pode ser confirmado devido a presença de esfacelo e/ou 

escara em toda sua extensão. Entretanto, se a escara e/ou esfacelo é removido a lesão passa a 

ser classificada como LPP no estágio 3 ou 4 (NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY 

PANEL, 2016). 

   Classificam-se como LPP tissular profunda as lesões, cuja pele esta intacta ou não, 

com área localizada de vermelho escuro, marrom ou púrpura, persistente e que não 

embranquece, ou que tem a separação da epiderme, revelando um leito da ferida escuro ou 

com flictena de sangue (NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL, 2016). Este 

tipo de lesão é resultante de forças de pressão intensa e prolongada e cisalhamento sobre a 

interface osso-músculo (NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL, 2016). 

As lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos são lesões resultantes do 

uso de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos. Apresentam o 

padrão ou forma do dispositivo, devendo ser categorizadas, usando o sistema de classificação 

de lesões por pressão (NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL, 2016).  
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Já as lesões por pressão em membranas mucosas são lesões encontradas em regiões 

recobertas por mucosas, quando há histórico de uso de dispositivos médicos no local do dano. 

Entretanto, devido à anatomia do tecido essas lesões não podem ser estadiadas (NATIONAL 

PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL, 2016). 

A incidência das LPP varia significativamente de acordo com o ambiente clínico e as 

características individuais e clínicas do paciente (MORAES et al., 2016). Entretanto, no 

Centro Cirúrgico, as lesões por pressão podem aparecer algumas horas depois da cirurgia ou 

até dias depois, estando relacionadas à proteção inadequada durante a intervenção cirúrgica, 

uma vez que todas as posições estão associadas a pressões anormais sobre a superfície 

corporal. Entretanto, quando aparecem em até 72 horas após o procedimento anestésico 

cirúrgico, podem estar relacionadas ao posicionamento durante a cirurgia (ARMSTRONG; 

BORTZ, 2001; PRICE et al., 2005; PRIMIANO et al, 2011). 

A compressão do tecido sobre a proeminência óssea pode levar a uma redução do 

fluxo sanguíneo e isquemia do local, causando posteriormente o aparecimento destas lesões. 

Assim, quando a pressão externa excede a pressão de enchimento capilar normal (32 mmHg), 

o fluxo sanguíneo local é ocluído, causando isquemia e necrose tecidual. No entanto, o 

aumento da pressão de interface (força de carga entre a pele do paciente e a superfície de 

suporte) é considerado o principal mecanismo causador das lesões (KING, BRIDGES, 2006; 

SCHULTZ, 2005). 

A ocorrência de lesão por pressão implica em diversos impactos para o paciente, uma 

vez que gera sobrecargas físicas, emocionais e sociais, tanto para ele, quanto para seus 

familiares. Além de dor, de complicações infecciosas e dificuldade de cicatrização, este tipo 

de lesão também reduz a qualidade de vida do paciente e aumenta os custos dos serviços de 

saúde, por meio de longos períodos de hospitalização e de altos índices de morbidade e 

mortalidade (BROWN, 2003; CAMPOS, et al. 2010; PRICE et al., 2005; TSCHANNEN et 

al., 2012). 

Assim, para evitar este tipo de lesão de pele e seu agravamento condutas profiláticas 

para a eliminação de pressão contínua e cisalhamento têm sido consideradas essenciais 

(MORAES et al., 2016). Dentre estas condutas, a adoção do uso de dispositivos de proteção 

(CAPELA; GUIMARÃES, 2009; ZAGO, 2005) e a identificação de pacientes que possuem 

fatores de risco para esta complicação é uma medida imprescindível para prevenção, uma vez 

que as LPP podem ocorrer em um período curto de tempo (TSCHANNEN et al., 2012).   

Estudo destaca que o conhecimento dos fatores de risco e das medidas preventivas de 

lesões por pressão diminuem em até 90% os gastos obtidos com o tratamento deste tipo de 
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lesão, que aumenta à medida que fica mais complexo o estadiamento da lesão (KARADAG; 

GUMUSHAYA, 2006; MORAES et al., 2016). 

 

2.3 FATORES DE RISCO ASSOCIADOS ÀS LESÕES PERIOPERATÓRIAS POR 

POSICIONAMENTO  

 

Embora existam descritos na literatura alguns fatores de risco associados à ocorrência 

de lesões por pressão, os mesmos não são muito bem definidos (URSI; GALVÃO, 2006).  

Entre os fatores intrínsecos destacam-se a idade; o peso corporal; o estado nutricional; 

a presença de comorbidades crônicas (diabetes mellitus, doença renal, doença cardiovascular, 

neuromuscular, do tecido conjuntivo e da pele, imunossupressão, dentre outras); a hipotermia; 

a imobilidade ou níveis de atividades reduzidos; febre; insuficiência alimentar (deficiência 

proteica e anemia); instabilidade hemodinâmica e risco cirúrgico (ARMSTRONG; BORTZ, 

2001; LOPES; GALVÃO, 2010; WALTON-GEER, 2009). 

 Entre os fatores de risco extrínsecos estão a exposição à pressão e as forças de fricção 

e cisalhamento, a umidade e o calor (ARMSTRONG; BORTZ, 2001; ARONOVITCH, 1998; 

HUANG; CHEN; XU, 2013; LYDER; AYELLO, 2008; PRIMIANO et al., 2011; 

SCHOUCHOFF, 2002).  

Já os fatores relacionados ao procedimento intraoperatório envolvem o uso de 

medicamentos (esteroides, drogas vasoativas, anestésicos e sedativos); o tempo cirúrgico 

prolongado; o tipo de posição; o uso de colchão da mesa cirúrgica padrão; o uso de artigos de 

posicionamento e de aquecimento; a hipotensão intraoperatória e as alterações 

hemodinâmicas e do padrão circulatório (ARMSTRONG; BORTZ, 2001; BARBOSA; 

OLIVA; SOUSA NETO, 2011; CAMPOS, et al. 2010; LOPES; GALVÃO, 2010; PRICE et 

al., 2005; SCHULTZ, 2005).  

A idade avançada acarreta diminuição da elasticidade da pele, do colágeno, do 

músculo e do tecido adiposo, deixando os indivíduos mais suscetíveis à pressão e 

consequentemente, ao desenvolvimento de lesões teciduais (LOPES, GALVÃO, 2010; 

O’CONNELL, 2006). 

O estado nutricional evidenciado por níveis de albumina ≤ 3 g/dL e as alterações no 

Índice de Massa Corporal (IMC) (baixo peso, sobrepeso ou obesidade) podem influenciar na 

ocorrência das lesões causadas por posicionamento cirúrgico, uma vez que o aumento da 

massa adiposa pode levar à compressão dos vasos sanguíneos e estruturas nervosas em áreas 

dependentes, diminuindo a perfusão dos tecidos e condicionando o surgimento de danos 
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teciduais. Já o baixo peso pode acarretar a exposição acentuada de proeminências ósseas do 

paciente, deixando as regiões mais suscetíveis ao aparecimento destas lesões (BARBOSA; 

OLIVA; SOUSA NETO, 2011; CAMPBELL, 1999; HOSHOWSKY, 1998; KELLER, 1999; 

MENEZES et al., 2013; MILLSAPS, 2006; PRIMIANO et al., 2011; TAYLOR; TROIA, 

2002; URSI; GALVÃO, 2012; WILDE, 2004). 

A presença de comorbidades como diabetes mellitus, câncer, insuficiência renal, 

doenças vasculares, doenças cardíacas e as condições clínicas do paciente (níveis baixos de 

hematócrito e hemoglobina no pré-operatório), podem prejudicar a perfusão dos tecidos e 

deixar estes pacientes mais suscetíveis ao desenvolvimento de lesões (CAMPBELL 1999; 

DYBEC, 2004; HOSHOWSKY, 1998; KELLER, 1999; MILLSAPS, 2006; O’CONNELL, 

2006; PIEPER, 2007; TAYLOR; TROIA, 2002). 

A duração do procedimento anestésico cirúrgico é outro fator de risco significativo 

para estimar o risco de dano tecidual, uma vez que cirurgias com mais de duas horas de 

duração podem acometer à oxigenação dos tecidos comprimidos e favorecer a formação de 

lesões. Estudo menciona que o tempo de cirurgia maior do que duas horas aumenta o risco de 

injúria tecidual de 35% a 50% e em cirurgias com mais de quatro horas de duração, este risco 

pode triplicar (LOPES; GALVÃO, 2010; O’CONNEL, 2006; SCARLATTI et al., 2011). 

A indução anestésica também é um fator de risco, pois além de ocasionar imobilização 

e perda de sensibilidade, acarreta alterações da pressão sanguínea, da perfusão tissular, da 

resposta do paciente à pressão e à dor e da troca de oxigênio e gás carbônico, fazendo com 

que o corpo perca os mecanismos de compensação, não oferecendo mais a proteção contra 

pressão, estiramento, esforço muscular e/ou danos articulares decorrentes da angulação 

exacerbada do membro (HEIZENROTH, 2001; SCARLATTI et al., 2011). Estudos destacam 

que pacientes cirúrgicos submetidos à anestesia geral são mais predispostos a lesões por 

pressão do que os submetidos à sedação, anestesia local ou anestesia regional. Provavelmente, 

essa associação se relaciona ao tempo e porte da cirurgia, visto que este tipo de anestesia é 

usualmente utilizado nas cirurgias de longa duração (SARAIVA; PAULA; CARVALHO, 

2014; SCARLATTI et al., 2011). 

A utilização de dispositivos para prevenção de lesões por posicionamento cirúrgico 

(colchão de poliuretano visco elástico, colchão multissegmentado e dinâmico, colchão 

pulsante multicelular, almofadas de polímero visco elástico, aquecimento de fluidos 

intravenosos, cobertor de aquecimento a ar forçado e colchão de gel), quando não utilizados 

adequadamente também podem ocasionar lesões, uma vez que devem ser específicos para 

cada paciente (SARAIVA; PAULA; CARVALHO, 2014). 
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A utilização inadequada de medidas de aquecimento pode levar à hipotermia, que 

causa vasoconstricção e consequentemente diminuição no aporte de oxigênio dos tecidos, 

fazendo com que pacientes fiquem mais vulneráveis às complicações da pressão e ao 

surgimento de lesões (LOPES; GALVÃO, 2010; O’CONNEL, 2006). 

 

2.4 AVALIAÇÃO DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LESÕES 

PERIOPERATÓRIAS POR POSICIONAMENTO  

 

Perante a etiologia multifatorial das lesões por posicionamento cirúrgico, todos os 

pacientes que serão submetidos a alguma intervenção cirúrgica devem ser sistematicamente 

avaliados durante o período perioperatório, a fim de que riscos sejam identificados e de que 

seja elaborado um plano de cuidado individualizado, que garanta uma assistência 

perioperatória de qualidade e, consequentemente, a segurança destes pacientes (LOPES; 

GALVÃO, 2010; SCARLATTI et al., 2011).  

Assim, para a implementação de intervenções preventivas e efetivas utiliza-se 

amplamente na prática clínica de enfermeiros a Escala de Braden, cujo objetivo é avaliar o 

risco do desenvolvimento de lesões por pressão. Porém, sua utilização em pacientes cirúrgicos 

não tem sido efetiva, uma vez que não identifica os fatores críticos do período perioperatório 

(LOPES, 2013; PARANHOS; SANTOS, 1999; PRICE et al., 2005; STAUSBERG, 2011).  

Diante disso, foi criado e validado no Brasil, no ano de 2013, a Escala de Avaliação de 

Risco para o Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) 

(ANEXO A), cujo objetivo avalia o risco para o desenvolvimento de lesões tegumentares 

(lesões por pressão), lesões neurológicas (lesões em nervos) e dor não relacionada à incisão 

cirúrgica (LOPES, 2013; LOPES et al., 2016).  

A validade de face e conteúdo da escala foi realizada por juízes convidados e o Índice 

de Validade de Conteúdo (IVC) indicou que 88% dos avaliadores consideraram a ELPO como 

instrumento relevante para avaliar o risco do paciente para o desenvolvimento de lesões 

decorrentes do posicionamento cirúrgico (LOPES, 2013; LOPES et al., 2016). 

A escala contém sete itens, a saber: tipo de posicionamento cirúrgico, tempo de 

cirurgia, tipo de anestesia, superfície de suporte, posição dos membros, comorbidades e idade 

do paciente. Cada item possui cinco subitens. E sua pontuação total varia de 7 a 35 pontos, 

sendo que, paciente com o escore até 19 pontos pode ser classificado com risco menor para o 

desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico e pacientes com escore 

acima ou igual a 20 podem ser classificados com risco maior. Assim, quanto maior o escore 
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em que o paciente é classificado, maior o risco de desenvolvimento de lesões decorrentes do 

posicionamento cirúrgico (LOPES, 2013; LOPES et al., 2016).  

Esta classificação permite estabelecer quais pacientes possuem maior risco e, 

consequentemente, quais a equipe perioperatória deverá ter mais cautela durante a execu  o 

do posicionamento, para prevenir as complica  es associadas ao procedimento anestésico-

cirúrgico (LOPES et al., 2016). 

Assim, neste contexto observa-se que lacunas ainda são evidenciadas na literatura 

científica, no que se refere à incidência das lesões por posicionamento cirúrgico e seus fatores 

associados e que a identificação do risco e da ocorrência de lesões aliadas aos fatores 

associados podem gerar evidências para o desenvolvimento de estratégias e para a 

implementação de ações efetivas, que auxiliem e direcionem o profissional de saúde na 

detecção de pacientes com maior risco para o desenvolvimento de lesões, favorecendo a 

prevenção de complicações na prática clínica ou na solução destas em tempo adequado. 

No entanto, conforme apresentado para avaliar o risco de lesões de pele e implementar 

medidas preventivas eficazes os enfermeiros utilizam amplamente a Escala de Braden, porém 

sua utilização em pacientes cirúrgicos não tem sido efetivo, uma vez que não considera 

fatores críticos do paciente no pré-operatório (idade, comorbidade, estado nutricional e 

hematócrito) e no intraoperatório (tempo cirúrgico, tipo de posicionamento, tipo de cirurgia, 

temperatura do paciente, tipo de superfície de suporte e de anestesia) (PRICE et al., 2005).  

Assim, a ELPO criada para avaliar o desenvolvimento de les es decorrentes do 

posicionamento cir rgico em pacientes adultos é um instrumento válido que pode trazer 

subsídios para o plane amento da assist ncia de enfermagem perioperatória, mas que por ser 

uma escala criada recentemente necessita de estudos como esse para verificar sua eficácia e 

implantação na prática clínica. 

Diante do exposto, o presente estudo pretendeu responder as seguintes questões: 

 a) quais as principais variáveis clínicas, sociodemográficas e cirúrgicas estão 

relacionadas à ocorrência de lesões perioperatórias por posicionamento em pacientes adultos e 

idosos submetidos a cirurgias eletivas?;  

b) pacientes adultos e idosos submetidos a cirurgias eletivas apresentam escore ELPO 

elevado para ocorrência de lesões perioperatórias por posicionamento?; 

c) qual a incidência de lesões perioperatórias por posicionamento em pacientes adultos 

e idosos submetidos a cirurgias eletivas?; 

d) há associação da ocorrência de lesões perioperatórias por posicionamento e as 

variáveis sociodemográficas (sexo, idade e cor), clínicas (IMC, alteração de valores de 
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hemoglobina) e relacionadas ao procedimento anestésico-cirúrgico (hipotermia 

intraoperatória)?; 

e) há associação entre o escore de ELPO e ocorrência de lesões perioperatórias por 

posicionamento?  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o risco para ocorrência de lesões perioperatórias por posicionamento, segundo 

ELPO, e os fatores sociodemográficos, clínicos e anestésico-cirúrgicos associados.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) caracterizar os pacientes participantes do estudo, segundo as variáveis 

sociodemográficas, clínicas e relacionadas ao procedimento anestésico cirúrgico. 

b) caracterizar os pacientes segundo o escore ELPO de risco para a ocorrência de 

lesões perioperatórias por posicionamento;  

c) identificar a incidência de lesões perioperatórias por posicionamento; 

d) verificar se há associação entre os escores de ELPO, as variáveis sociodemográficas 

clínicas e anestésico-cirúrgicas e a ocorrência de lesões perioperatórias por posicionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo observacional, longitudinal, prospectivo e de abordagem 

quantitativa.  

O estudo observacional é aquele em que o pesquisador apenas observa o indivíduo, as 

características e evolução da patologia ou transtorno, sem interferências nos aspectos 

estudados (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).  

Entre os estudos observacionais, encontra-se o estudo longitudinal, que consiste em 

estudar um processo ao longo do tempo, para investigar mudanças, sendo os dados coletados 

em diferentes pontos do tempo. Este tipo de estudo pode ser prospectivo, sendo conduzido a 

partir do momento presente em direção ao futuro, ou seja, inicia com o exame de uma causa 

presumida e prossegue até o efeito presumido (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).  

Por sua vez, a abordagem quantitativa é aquela que trabalha com variáveis expressas 

sob a forma de dados numéricos e emprega rígidos recursos e técnicas estatísticas para 

classificá-los e analisá-los. Apresenta-se, portanto, como meta, descobrir relação de causa-

efeito (explicação), que envolve a predominância, a incidência, o tamanho e os atributos 

mensuráveis de um fenômeno. Frequentemente, quantificam relações entre variáveis e, 

geralmente, quantificam quão fortes elas são (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na unidade de Centro Cirúrgico de um hospital de ensino, de 

grande porte, referência para 27 municípios do Triângulo Sul de Minas Gerais, o qual atende 

pacientes de alta complexidade e, atualmente, possui 302 leitos, dos quais 20 são de Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) Infantil, 10 leitos de UTI Adulto e 10 de UTI Coronariana 

(HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO 

MINEIRO, 2016).  

A Unidade de Centro Cirúrgico possui 13 salas de operações (SO) e contempla as 

seguintes especialidades: cardiologia, cirurgia de cabeça e pescoço, aparelho digestivo, 

ginecologia e obstetrícia, hematopediatria, neurologia, oftalmologia, otorrino, ortopedia, 

pediatria, plástica, proctologia, torácica, urologia e vascular. No ano de 2015 foram realizadas 

7817 cirurgias. Já referente aos cinco primeiros meses do ano de 2016 foram realizados um 
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total de 3000 cirurgias, sendo 1142 eletivas e 1858 em caráter de urgência (HOSPITAL DE 

CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, 2016).  

 

4.3 POPULAÇÃO 

 

A população do estudo foi composta por pacientes adultos e idosos submetidos à 

intervenção cirúrgica eletiva no hospital, campo de estudo. 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos na pesquisa os pacientes que atenderam aos seguintes critérios: 

a) idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos; 

b) pacientes submetidos à cirurgia eletiva. 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo: 

a) pacientes com presença de lesão por pressão, identificada antes da cirurgia, no pré-

operatório imediato; 

b) pacientes portadores de marcapasso cardíaco por ser contra indicado para realização 

de bioimpedância; 

c) pacientes submetidos a cirurgias cardíacas por serem submetidos à hipotermia 

intencional durante o procedimento cirúrgico; 

d) pacientes que apresentavam limitações de mobilidade física por comprometer a  

aferição de peso e altura antes da cirurgia, no pré-operatório imediato. 

 

4.4 AMOSTRA 

 

 O cálculo do tamanho amostral considerou uma incidência de lesões decorrentes do 

posicionamento cirúrgico de 50%, uma precisão de 5% e um intervalo de confiança de 95%, 

para uma população finita de 1000 cirurgias, chegando-se a uma amostra de 278 pacientes. 

Considerando uma perda de amostragem de 20%, o número máximo de tentativas foi de 348 

pacientes. 
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O processo de recrutamento dos pacientes foi não probabilístico. A amostragem não 

probabilística é aquela em que a escolha dos componentes da amostra depende do julgamento 

do pesquisador, sem que este consiga definir a probabilidade de alguns ou de todos os 

elementos da população pertencerem à amostra (OLIVEIRA, 2001; OLIVEIRA; ALMEIDA; 

BARBOSA, 2012).  

 

4.5 COLETA DE DADOS 

 

4.5.1 Instrumentos para coleta de dados 

 

A coleta de dados se deu por meio da aplicação de dois instrumentos, a saber: 

  

1. Caracterização sociodemográfica, clínica e relacionada ao procedimento 

anestésico-cirúrgico (APÊNDICE A): esse instrumento é composto por três partes. A 

primeira parte engloba as variáveis sociodemográficas (data de nascimento, sexo e cor 

autorreferida) e clínicas do paciente (presença de comorbidades, composição corporal e 

valores de hemoglobina). A segunda refere-se a variáveis relacionadas ao procedimento 

anestésico-cirúrgico (data da cirurgia, tempo de permanência na SO, cirurgia realizada, 

acesso cirúrgico, ASA, tipo de anestesia, posicionamento cirúrgico, uso de bisturi elétrico e 

local de posicionamento da placa de eletrocautério, e temperatura auricular) e a terceira 

inclui os aspectos relativos à avaliação das condições da pele do paciente (presença de 

queimadura, presença e classificação de lesões e alopecia focal). 

Destaca-se que foi realizado um teste piloto do instrumento com 12 pacientes para 

verificar sua aplicabilidade e adequabilidade e os ajustes necessários. 

 

2. Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões 

Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO): 

A ELPO é uma escala do tipo Likert criada e validada no Brasil (ANEXO A) para 

avaliar o risco para o desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico, 

cujos escores variam de 7 a 35 pontos, sendo que, quanto maior o escore, maior o risco do 

paciente desenvolver lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico (LOPES, 2013).  

Entretanto, embora seja recomendado o escore bruto para utilização da escala na 

prática clínica, sugere-se um ponto de corte para classificação de risco de pacientes. Assim, 

escore maior ou igual a 20 pontos indica pacientes com maior risco de desenvolvimento de 
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lesões por posicionamento cirúrgico, e pacientes com escore de 7 a 19 pontos, menor risco. 

Para calcular o valor total do escore, faz-se a somatória dos itens (LOPES, 2013).  

Destaca-se  ue é recomendado aplicar a ELPO ao posicionar o paciente na mesa 

operatória (LOPES, 2016). 

Foi obtido autorização, via documento, enviado por meio de e-mail junto à autora 

desse instrumento para a sua utilização nessa pesquisa (ANEXO B). 

 

4.5.2 Variáveis do estudo 

 

 Variável dependente: 

Ocorrência de lesão perioperatória por posicionamento: alopecia focal e lesão de pele 

por pressão. 

 

 Variáveis independentes: 

a) idade: considerou-se em anos; pacientes adultos com idade entre 18 e 59 anos e 

idosos acima ou igual 60 anos.  

b) sexo: masculino ou feminino; 

c) cor autorreferida: branco, preto, pardo ou amarelo; 

d) Presença de comorbidades: diabetes mellitus, hipertensão arterial, doença 

vascular, trombose venosa profunda, neuropatia e outras; 

e) peso: massa corporal em quilogramas (kg). Obtida por uma balança tipo adulto 

Filizola, no pré-operatório imediato (T1);  

f) altura: altura do paciente em metros, obtida por estâdiometro vertical, no pré-

operatório imediato (T1);  

g) IMC: índice de massa corporal calculado conforme a fórmula de Quetelet [peso 

(kg)/estatura (m²)] (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995); 

h) classificação nutricional: baixo peso, eutrófico, sobrepeso e obesidade para 

adultos, segundo recomendação da World Health Organization (1995) e magreza, eutrofia e 

obesidade para idosos, conforme recomendação de Lipschitz (1994); 

i) circunferência da cintura: circunferência em centímetros, obtida entre o ponto 

médio da borda superior da crista ilíaca e a última costela, por meio de uma fita métrica. 

Segundo recomendações da World Health Organization (2000) pode ser classificada em: 

normal ou aumentada. 
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j) bioimpedância: massa livre de gordura, massa de gordura, massa muscular 

esquelética e porcentagem de gordura, obtida por meio do aparelho InBody S10 - Body 

Composition Analyzer (Bioespace Co., Ltd, Korea); 

k) valor de hemoglobina: valor da hemoglobina em gramas por decilitro de sangue, 

obtido na ficha de avaliação pré-anestésica e quando necessário, no sistema Web do 

laboratório do hospital. Foi classificada segundo a Organização Mundial da Saúde (1998) em: 

normal e alterada. Considerado valor normal para mulheres, hemoglobina de 12,0 a 15,0 g/dl, 

e para homens, de 13,0 a 17 g/dl e valor alterado, hemoglobina menor do que 12,0 ou maior 

que 15,0 g/dl para mulheres e menor que 13,0 ou maior que 18 g/dl para homens; 

l) tempo anestésico-cirúrgico: inicia-se no momento em que o paciente é anestesiado 

até o término da cirurgia propriamente dita; 

m) especialidade cirúrgica: refere-se à especialidade cirúrgica conforme utilizada 

pelo hospital campo de estudo.  

n) cirurgia realizada: refere-se ao procedimento cirúrgico ao qual o paciente foi 

submetido; 

o) acesso cirúrgico: convencional ou invasão mínima; 

p) ASA: classificação do paciente no pré-operatório de acordo com o risco cirúrgico 

segundo American Society of Anesthesiology - ASA (1963), classificado em: ASA I - paciente 

sadio normal; ASA II - paciente com doença sistêmica leve; ASA III - paciente com doença 

sistêmica severa e ASA IV - paciente com doença sistêmica severa, que é um constante risco 

para a vida; 

q) tipo de anestesia: tipo de anestesia que o paciente recebeu: geral; regional 

(raquianestesia ou epidural) ou combinada (geral e regional); 

r) posicionamento cirúrgico: posição a qual o paciente foi colocado para realização 

do procedimento cirúrgico: decúbito dorsal (Trendelemburg, Trendelemburg Reversa, 

Litotomia, Fowler modificada); decúbito ventral (Canivete ou Kraske) ou decúbito lateral 

(tórax na posição lateral direita ou esquerda, lateral da região dos rins direita ou esquerda); 

s) uso de bisturi elétrico: utilizou ou não bisturi elétrico; 

t) local de posicionamento da placa de eletrocautério: local que foi posicionada a 

placa de eletrocautério, observado durante o posicionamento do paciente no intraoperatório; 

u) presença de queimadura: o paciente teve ou não queimadura elétrica; 

v) temperatura auricular do paciente: considerado como valor normal a temperatura 

auricular entre 36°C e 38°C (AMERICAN SOCIETY OF PERIANESTHESIA NURSES, 

2009). Foi aferida por meio de um termômetro timpânico infravermelho da marca G-TECH 
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Premium®. Segundo as diretrizes para prevenção de hipotermia da American Society of 

Perianesthesia Nurses (2001) a aferição da temperatura timpânica é o método não invasivo 

para aferição da temperatura corporal. Destaca-se que para associação utilizou a temperatura 

após 60 minutos da anestesia, uma vez que após a indução anestésica acontece uma rápida 

queda na temperatura central devido ao fenômeno de redistribuição interna de calor, a partir 

daí percebe-se uma redução linear da temperatura que varia de 0,5° a 1°C (BIAZZOTTO et 

al., 2006). No entanto, a queda acentuada da temperatura acontece dentre os primeiros 40 a 60 

minutos após o início da anestesia (POVEDA; GALVÃO; DANTAS, 2009; SCOTT; 

BUCKLAND, 2006). 

 

4.5.3 Procedimento de coleta de dados 

A avaliação do paciente para a obtenção dos dados foi realizada nos seguintes 

momentos (tempos) determinados para este estudo, a saber: 

a) período pré-operatório imediato (T1): até 24 horas antes da cirurgia; 

b) período transoperatório (T2): referente ao período de permanência do paciente no 

centro cirúrgico; 

c) período pós-operatório imediato (T3): imediatamente após o término do 

procedimento anestésico-cirúrgico, na SO, quando o paciente foi colocado na maca de 

transferência para encaminhamento à Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA); 

d) 1º pós-operatório (T4): após a alta da SRPA, na unidade de internação, até 24 horas 

após a cirurgia; 

e) 2º pós-operatório (T5): a partir de 24 horas até 48 horas após o procedimento 

anestésico cirúrgico, na unidade de internação; 

f) 3º pós-operatório (T6): a partir de 48 horas até 72 horas após a realização da 

intervenção cirúrgica, na unidade de internação.  

 

Após confirmação da agenda cirúrgica e impressão do mapa de cirurgias do dia 

posterior foram realizados os seguintes procedimentos para a coleta de dados: 

1. Período pré-operatório (T1): os pacientes cirúrgicos que já estavam internados 

receberam orientações sobre os objetivos do estudo e aqueles que preencheram os critérios de 

inclusão e aceitaram participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE B), conforme solicitação.  

Já os pacientes internados no dia da cirurgia foram abordados na Sala de Espera do 

Centro Cirúrgico, sendo orientados sobre os objetivos da pesquisa e procedimentos a serem 
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realizados. Após, aqueles que atenderam aos critérios de inclusão e aceitaram participar do 

estudo, assinaram o TCLE. 

Destaca-se que o critério de inclusão não possuir lesão por pressão foi avaliado neste 

primeiro momento, sendo a informação obtida por meio do relato do paciente e por meio da 

inspeção da pele. Esta inspeção foi realizada pelo pesquisador mediante autorização do 

paciente.  

Após esse procedimento, o pesquisador preencheu a parte I do instrumento, sendo os 

dados relacionados ao paciente (número do prontuário, leito, especialidade, iniciais do 

paciente e data de internação) coletados no prontuário. E as variáveis sociodemográficas 

(idade, sexo e cor) por meio de informações relatadas pelos pacientes.  

Os valores de hemoglobina foram obtidos no prontuário dos pacientes, na ficha de 

avaliação pré-anestésica e quando necessário, no sistema Web do laboratório do hospital, 

campo de estudo.  

A variável presença de comorbidades foi obtida por meio de relato verbal do paciente, 

sendo confirmada no prontuário.  

No pré-operatório também foi realizado a avaliação da composição corporal do 

paciente. Para esta avaliação foram adotados três parâmetros, Índice de Massa Corporal, 

Circunferência de Cintura e Bioimpedância, obtidos da seguinte maneira: 

 

Índice de Massa Corporal  

Os participantes foram inicialmente pesados e medidos para a determinação do 

IMC. O peso dos sujeitos foi registrado em balança tipo adulto Filizola® previamente 

calibrada, com precisão de 100 gramas, estando o participante com roupas leves, descalço, 

em pé e com membros superiores rentes ao corpo. A balança foi forrada com folha de 

papel de massa insignificante antes que cada sujeito fosse pesado, sendo a mesma 

substituída para cada paciente. 

A estatura foi mensurada em estadiômetro vertical, graduado em centímetros e 

milímetros, sendo os sujeitos posicionados descalços, com os calcanhares unidos e os pés 

formando um ângulo de 45°, em posição ereta, com olhar fixo para o horizonte. A leitura 

foi realizada no centímetro mais próximo, quando a haste horizontal da barra vertical  da 

escala de estatura encostou-se à cabeça do participante (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2006). 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi determinado por meio da fórmula criada pelo 

estatístico Adolphe Quetelet, em 1842, e adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
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desde 1995, para avaliação antropométrica, a qual consiste em peso (em kg) dividido pela 

estatura (em m
2
) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995).  

A classificação nutricional para adultos foi determinada segundo a Organização 

Mundial de Saúde (1995) (Quadro 1)  e para idosos, segundo Lipschitz (1994) (Quadro 2). 

 

Quadro 1 - Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) segundo 

pontos de corte estabelecidos para adultos. 

 
              Fonte: WHO, 1995. 

 

Quadro 2 - Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) segundo 

pontos de corte estabelecidos para idosos. 
 

IMC (Kg/m
2
) CLASSIFICAÇÃO 

<22 Magreza 

22 - 27 Eutrofia 

>27 Obesidade 
              Fonte: Lipschitz, 1994. 

 

Essa classificação do IMC para adulto e idoso foi utilizada, pois com o 

envelhecimento ocorrem mudanças tais como decréscimo de estatura, acúmulo de tecido 

adiposo, redução da massa corporal magra e diminuição da quantidade de água no organismo 

que impactam diretamente na composição corporal dos idosos.  Assim, não seria confiável 

usar os mesmos pontos de corte para classificar obesidade em adultos e idosos (LIPISCHITZ, 

1994; SOUZA et al., 2013). 

 

Circunferência da cintura 

Afere a localização da gordura corporal e foi avaliada através de uma fita métrica 

graduada em centímetros, sendo classificado em adequado ou alterado, de acordo com os 

parâmetros descritos no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Parâmetros de Circunferência de Cintura para adultos – World Health 

Organization (2000).  

 
         Fonte: WHO, 2000. 
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Bioimpedância 

A bioimpedância ou impedância bioelétrica (BIA) é um método que constitui de 

grande utilidade em estudos epidemiológicos, já que pode estimar com relativa precisão a 

composição corporal, em especial de pessoas normais ou com sobrepeso/obesidade. 

Constitui método simples, rápido e não invasivo que pode determinar os valores absolutos 

e percentuais de água e gordura corporais, bem como a massa celular do indivíduo (massa 

magra) (CÔMODO et al., 2009; EICKEMBERG et al., 2011). 

A bioimpedância foi realizada utilizando o InBody S10 - Body Composition 

Analyzer (Bioespace Co., Ltd, Korea). O indivíduo foi orientado a retirar adornos e 

acessórios que podiam interferir na avaliação, sendo colocado na posição sentada em uma 

cadeira de madeira localizada no serviço de Nutrologia do hospital em que aconteceu a 

pesquisa, com membros inferiores afastados, formando um ângulo menor que 90°, pés 

apoiados em um tapete de borracha e mãos abertas, com a palma da mão voltada para 

baixo.  

Os quatro eletrodos de superfície (emissores e detectores) foram posicionados na 

mão direita (polegar e dedo médio), mão esquerda (polegar e dedo médio), perna direita 

(tornozelo) e perna esquerda (tornozelo). Após o registro de dados como idade, sexo, 

estatura e peso procedeu-se o início da leitura e a estimativa da composição corporal 

(valores de massa magra, massa muscular esquelética e massa gorda em quilogramas e 

porcentagem de gordura) por meio da aplicação de uma corrente elétrica de 50khz, inócua 

e não-perceptível pelo indivíduo. 

Destaca-se que os participantes estavam em jejum, que foram encaminhados até o 

serviço de Nutrologia acompanhados por um dos pesquisadores e que as variáveis da 

composição corporal (Figura 9) geradas pela bioimpedância foram registradas por meio de 

fotos para posterior análise. 

Ressalta-se também que foi realizado um treinamento dos pesquisadores para 

realização da bioimpedância junto à equipe do Serviço de Nutrologia do hospital campo 

de estudo. 
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Figura 9 – Variáveis da composição corporal obtidas pela Bioimpedância. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

2. Período transoperatório (T2) 

Neste período a parte II do instrumento de caracterização sociodemográfica, clínica e 

relacionado ao procedimento anestésico-cirúrgico foram preenchidas por meio da observação, 

da mensuração da temperatura auricular do paciente e de dados presentes no prontuário.  

Destaca-se que as variáveis horário de entrada e horário de saída da SO, horário de 

início e horário do fim do procedimento anestésico cirúrgico; tempo de permanência na sala 

operatória; posicionamento cirúrgico do paciente; uso de bisturi elétrico e local da placa de 

eletrocautério foram obtidas por meio da observação do pesquisador e, quando necessário, no 

prontuário do paciente.  

O tipo de cirurgia, o acesso cirúrgico e o escore de ASA foram obtidos no prontuário 

do paciente, nas fichas de intraoperatório (preenchida pelo anestesiologista) e  na descrição do 

ato cirúrgico (preenchida pelo cirurgião). 

A ELPO foi aplicada antes da indução anestésica quando o paciente estava 

posicionado na mesa cirúrgica. Salienta-se que ao classificar o escore de cada item, foi 

considerado o maior escore correspondente ao item. Assim, por exemplo, se o paciente foi 

submetido à anestesia local e sedação, foi classificado em sedação, que recebeu pontuação 2 

na escala. Quando se encontrava protegido com mais de uma superfície de suporte (coxim de 

viscoelástico nos calcâneos e de espuma na região sacra) foi considerado a pontuação que 

representava maior risco segundo o registro do escore (LOPES, 2013). 

 Quando ocorreu o reposicionamento do paciente durante o procedimento anestésico 
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cirúrgico, a ELPO foi reaplicada, considerando o tempo de cirurgia correspondente ao tempo 

no qual o paciente permaneceu em cada posição. No caso de posições derivadas, como, por 

exemplo, o paciente permaneceu na posição supina por um tempo e depois foi colocado na 

posição de Trendelemburg, aumentou-se o escore do paciente somente com relação ao tipo de 

posição (LOPES et al., 2016). 

A temperatura auricular do paciente foi aferida no momento da admissão do paciente 

na SO, ao iniciar a anestesia, ao iniciar o procedimento cirúrgico e a cada uma hora após a 

indução anestésica, até o momento da saída do paciente da SO. A aferição da temperatura foi 

realizada sempre no mesmo conduto auditivo (ouvido externo), para que não ocorressem erros 

na mensuração dessa variável. Foi utilizado um termômetro timpânico infravermelho da 

marca G-TECH Premium®. Ao término de cada aferição, o termômetro foi submetido à 

desinfecção com álcool 70% por três vezes, de acordo com as especificações do fabricante 

(GTECH Premium®). 

 

3. Período pós-operatório 

A presença de queimaduras por placa de bisturi elétrico foi avaliada por meio da 

inspeção da pele do paciente ao ser transferido da mesa de cirurgia para a maca no pós-

operatório imediato (T3). Já a ocorrência de lesões perioperatórias por posicionamento foi 

avaliada conforme descrito a seguir: 

- alopecia focal: foi avaliada pelo pesquisador por meio da inspeção, no pós-operatório 

imediato (T3), ao transferir o paciente da mesa de cirurgia para a maca (pós-operatório 

imediato - T3), e do 1º ao 3º dia de pós-operatório (T4, T5 e T6), no leito, na unidade de 

internação; 

- lesão por pressão: avaliada por meio da inspeção da pele do paciente ao ser 

transferido da mesa de cirurgia para a maca (pós-operatório imediato - T3), e do 1º ao 3º dia 

de pós-operatório (T4, T5 e T6), no leito, na unidade de internação.  

As lesões por pressão identificadas foram classificadas segundo a Classificação das 

Lesões de Pele, preconizada pela National Pressure Ulcer Advisory Panel (2016).  

Destaca-se que o pesquisador executou inspeções na pele do paciente diariamente, até 

72 horas após o procedimento anestésico cirúrgico, respectivamente no POI (T3), 1º PO (T4), 

2º PO (T5) e 3º PO (T6), ou, até o aparecimento de lesão (desfecho) e/ou alta hospitalar antes 

das 72 horas de pós-operatório. 

Antes de iniciar a coleta de dados houve o treinamento de cinco pesquisadores, sendo 

uma pós-doutoranda, duas doutorandas, uma mestranda do Programa de Pós-Graduação 
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stricto sensu em Atenção à Saúde da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e uma aluna 

de Iniciação Científica. Todas participaram da coleta de dados no pré-operatório (T1), 

intraoperatório (T2) e pós-operatório (T3, T4, T5 e T6).   

Foi realizado um estudo piloto com 12 pacientes que atenderam os critérios de 

inclusão para verificar a aplicabilidade e adequabilidade dos instrumentos utilizados e fluxo 

da pesquisa. Não foram incluídos na amostra os participantes do piloto. Assim, o 

procedimento de coleta de dados foi executado conforme fluxograma (Figura 10), a seguir. 

 

        Figura 10 – Fluxograma do procedimento de coleta de dados, Uberaba, MG, Brasil, 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Fonte: Dos Pesquisadores, 2016. 

1º Etapa 

Pré-operatório imediato (T1) 

 

Parte I: dados de identificação 

do paciente 

Apresenta 

lesão por 

pressão? 

SIM 

Critério de 

Exclusão 

NÃO 

 Dados do paciente (número do prontuário, leito, 

especialidade, iniciais do paciente e data de 

internação): prontuário. 

 Variáveis de caracterização sociodemográfica 
(idade, sexo e cor): relato do paciente; 

 Comorbidades: relato do paciente; 

 Hemoglobina: prontuário ou sistema web do 

laboratório do campo de estudo 
 

 Composição corporal: 

      - Peso: balança; 

      - Altura: estadiômetro; 

      - IMC: Peso/altura2; 

      - Circunferência da cintura: fita métrica; 

       - Bioimpedância: InBody S10. 

 

 

2º Etapa 

Período Transoperatório (T2) 

 

 Parte II: dados do procedimento 

cirúrgico 

 

 Aplicação da ELPO 

 

- Horários procedimentos anestésico cirúrgico: 

observação; 
 

- Tempo de permanência na SO: observação; 
 

- Cirurgia realizada: prontuário; 
 

-  ASA: prontuário (fichas do intraoperatório); 
 

- Tipo de anestesia: prontuário; 
 

- Posicionamento cirúrgico: observação; 
 

- Uso de bisturi elétrico e local da placa de 

eletrocautério: observação; 
 

- Temperatura auricular do paciente: termômetro 

timpânico infravermelho da marca G-TECH 

Premium® 
 

 

 3º Etapa 

Pós-operatório 

 

Parte III: dados da avaliação da pele 

do paciente 

 

 Queimadura: será avaliada no Pós-operatório 

imediato (T3); 
 

 Presença de lesão perioperatória por 

posicionamento: inspeção 
 

 Alopecia focal 
 

 LPP 
 

 

 Classificação: NPUAP 2016 

Critérios de 

inclusão: TCLE 

Pós-operatório imediato (T3); 1º 

Pós-operatório (T4); 2º Pós-

operatório (T5) e 3º Pós-

operatório (T6). 
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4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Um banco de dados foi construído e, após a codificação das variáveis em um 

dicionário (codebook), os dados foram digitados em planilhas eletrônicas, adotando-se a 

técnica de dupla digitação, com posterior validação. A planilha validada foi 

importada empregando-se o aplicativo SPSS - Statistical Package for the Social 

Science (versão 22.0), o qual também foi utilizado para análise exploratória e inferencial. 

Para atender aos objetivos a, b e c, as variáveis categóricas foram analisadas 

empregando-se distribuições de frequências absolutas e percentuais. As variáveis 

quantitativas foram resumidas empregando-se medidas de tendência central (média e 

mediana) e medidas de variabilidade (amplitudes e desvio padrão).  

Já para atender ao objetivo d, a análise bivariada incluiu medidas de associação com 

tabelas de contingência (risco relativo, razão de chances e respectivos intervalos de 

confiança).  

Ressalta-se que para identificar a associação entre os escores de ELPO, as variáveis 

sociodemográficas, clínicas e hipotermia intraoperatória e a ocorrência de lesões 

perioperatórias por posicionamento, utilizou-se análise de regressão logística ajustando-se 

para demais variáveis potencialmente relevantes. 

A regressão logística é um método de predição para as variáveis categóricas, utilizado 

para verificar a associação entre um preditor particular e a probabilidade do desenvolvimento 

do desfecho (HOSMER; LAMESHOW, 2001; POLIT; BECK, 2010). 

Os dados foram apresentados em tabelas e figuras. Todas as análises inferenciais 

foram realizadas adotando-se um nível de significância de 5% (α=0,05) (POLIT; BECK, 

2011). 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo seguiu as normas estabelecidas pela Resolução 466/2012, do 

Conselho Nacional de Saúde, sendo apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (CEP/UFTM) sob o CAAE (Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética) 63030316.9.0000.5154, o qual foi aprovado sob parecer 

de nº 1.916.567.  

Os sujeitos do estudo assinaram o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A), sendo orientados pelos pesquisadores quanto aos objetivos da pesquisa e 
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esclarecidos que não seriam submetidos a riscos ou prejuízos, e que poderiam desistir de 

participar do estudo a qualquer momento. 

Para utilização da ELPO nessa pesquisa foi obtido autorização da autora por meio de 

documento enviado via e-mail (ANEXO B). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

 

Entre os meses de março e maio de 2017, 1000 pacientes foram submetidos a 

intervenções cirúrgicas eletivas no hospital, campo de estudo. Desses, 278 atenderam aos 

critérios de inclusão e constituíram-se na amostra (n) dessa pesquisa, conforme a Figura 11 a 

seguir. 

 

Figura 11 – Fluxograma da amostra (n= 278).  Uberaba, MG, Brasil, 2017. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 Pacientes submetidos a cirurgia eletiva no 

HC/UFTM entre março e maio de 2017 

Total: (n= 1000) 

Pacientes que atenderam 

os critérios de inclusão e 

participaram do estudo  

(n= 278) 

Pacientes excluídos 

(n=722) 

Não aceitaram participar do estudo 

(n= 43) 

Pacientes com menos de 18 anos 

(n= 189) 

Pacientes com limitações de mobilidade  

(n= 94) 

Tiveram a cirurgia cancelada/suspensa 

(n= 59) 

Submetidos a procedimentos diagnósticos 

(n= 192) 

Lesão de pele 

(n= 4) 

Marcapasso 

(n= 2) 

Cirurgia cardíaca  

(n= 14) 

Operacionalização da pesquisa 

(n= 125) 
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Dos pacientes que participaram da pesquisa (n=278), a maioria 175 (62,9%) foi do 

sexo feminino; 162 (58,3%) de cor branca e 203 (73%) adultos, conforme Tabela 1. A idade 

média foi de 48,7 anos, mínimo de 18 e máximo de 90 anos. 

 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica de pacientes submetidos a cirurgias eletivas (n= 

278). Uberaba, MG, Brasil, 2017. 
 

 Variáveis n % 

Sexo   

Feminino 175 62,9 

Masculino 103 37,1 

Cor autorreferida   

Branca 162 58,3 

Parda 103 37,1 

Preta 10 3,6 

Amarela 1 0,3 

Não declarada 2 0,7 

Faixa etária   

Adultos 203 73 

Idosos 75 27 
   Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Ao investigar a presença de comorbidades evidenciou-se que 138 (49,6%) pacientes 

não apresentavam registro de comorbidade. Entre os que apresentaram, verificou-se que 48 

(17,3%) possuíam registro de hipertensão arterial e 16 (5,8%) diabetes melittus associada à 

hipertensão arterial, sendo as comorbidades prevalentes, conforme Tabela 2.   

 

Tabela 2 – Caracterização clínica de pacientes submetidos a cirurgias eletivas (n= 278) 

segundo a presença de comorbidades. Uberaba, MG, Brasil, 2017. 

Variáveis n % 

Presença de Comorbidades   

Sim 140 50,4 

Não 138 49,6 

Comorbidades   

Hipertensão arterial 48 17,3 

Diabetes mellitus + Hipertensão arterial 16 5,8 

Doença vascular 9 3,2 

Diabetes mellitus 6 2,2 

Outras 61 21,9 
   Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Quanto à composição corporal, a média do peso foi de 73,1 Kg, com o mínimo de 41,6 

e o máximo de 142,5 Kg. Já em relação à altura 102 (36,7%) participantes apresentava 1,61 e 

1,70 metros de altura, sendo a média de 1,62, o mínimo de 1,41 e o máximo de 1,88 metros. A 
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média do IMC foi de 27,7, o mínimo de 17,3 e o máximo de 49,1, conforme mostra a Tabela 

3, a seguir. 

 

Tabela 3 – Análise da Composição Corporal de pacientes submetidos a cirurgias eletivas (n= 

278). Uberaba, MG, Brasil, 2017. 
 

Variáveis  ± DP Min. – Máx. 

Peso 73,1  ±  17,3 41,6 – 142,5 

Altura 1,62 ± 9,3 1,41 – 1,88 

IMC 27,7 ± 5,9 17,3 – 49,1 

Circunferência da cintura 92,8 ± 14,3 54 - 131 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.   

 

A maioria dos pacientes 183 (65,8%) apresentou a circunferência da cintura normal, 

seguido por 95 (34,2%) pacientes com essa medida aumentada.  

Quanto à classificação nutricional, dos 278 (100%) pacientes, 101 (36,3%) eram 

eutróficos.  A Tabela 4 a seguir, apresenta essa classificação. 

 

Tabela 4 - Classificação de pacientes submetidos a cirurgias eletivas (n= 278) segundo Índice 

de Massa Corporal (IMC). Uberaba, MG, Brasil, 2017. 
 

Classificação IMC n % 

Pacientes adultos*   

Baixo Peso 5 1,8 

Eutrófico 65 23,4 

Sobrepeso 71 25,5 

Obesidade 62 22,3 

Pacientes idosos†   

Magreza 9 3,2 

Eutrofia 36 12,9 

Obesidade 30 10,8 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

*Classificação segundo recomendações da WHO, 1995. 

† Classifica  o segundo Lipschitz, 1994. 

 

Com relação à avaliação da composição corporal segundo a bioimpedância verificou-

se escore médio do percentual de gordura corporal de =26,0, apresentada na tabela 5, a 

seguir.  
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Tabela 5 – Composição corporal de pacientes submetidos a cirurgias eletivas (n= 278) 

estimada por bioimpedância. Uberaba, MG, Brasil, 2017. 
 

Variáveis Bioimpedância 

 Mediana DP Intervalo 

Massa Livre de Gordura (Kg) 54,7 51,1 18,4 27,0 – 230,3 

Massa de Gordura (Kg) 19,9 18,0 18,9 1,4 – 230,3 

Massa muscular esquelética (Kg) 31,7 28,9 15,4 13,6 – 230,6 

Percentagem de gordura corporal (%) 26,0 26,8 19,5 3,0 – 230,3 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Quanto à hemoglobina verificou-se o valor médio de 13,2g/dl, com valor mínimo de 

8g/dl e máximo de 18g/dl. Dos pacientes avaliados, 209 (75,2%) apresentavam hemoglobina 

normal e 69 (24,8%) alterada. 

 

5.2 ASPECTOS RELACIONADOS AO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO CIRÚRGICO E 

ESCORE ELPO PARA RISCO DE LESÃO PERIOPERATÓRIA POR 

POSICIONAMENTO  

 

No período intraoperatório (T2) a especialidade cirúrgica mais frequente foi a Cirurgia 

do Aparelho Digestivo 77 (27,7%), conforme Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Distribuição dos pacientes submetidos a cirurgias eletivas (n= 278) segundo a 

especialidade cirúrgica. Uberaba, MG, 2017. 

Especialidade cirúrgica N % 

Cirurgia do Aparelho Digestivo 77 27,7 

Ginecologia e Obstetrícia 52 18,7 

Urologia  38 13,7 

Ortopedia 22 7,9 

Cirurgia Geral 21 7,5 

Proctologia 17 6,1 

Plástica 16 5,7 

Otorrinolaringologia 11 4,0 

Vascular 10 3,6 

Cabeça e Pescoço 5 1,8 

Neurocirurgia 2 0,7 

Oftalmologia 2 0,7 

Reumatologia 2 0,7 

Pneumologia 1 0,4 

Torácica 1 0,4 

Neurocirurgia + Otorrinolaringologia 

Total 

1 

278 

0,4 

100,0 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 
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Das cirurgias realizadas 61 (21,9%) foram colecistectomia videolaparoscópica. Em 

relação às cirurgias classificadas como outras, 88 (31,6%), destacaram-se: fistulectomia, 

ooforectomia associada a laparotomia exploradora, RTU de bexiga, herniorrafia inguinal, 

fissurectomia, correção cirúrgica de estrabismo, colectomia, tonsilectomia associada a 

septoplastia, artroplastia total de joelho, ressecção parcial do lábio com enxerto, nefrectomia, 

coledocotomia e tratamento cirúrgico de fratura de úmero.  

Quanto ao acesso cirúrgico, 173 (62,2%) procedimentos foram realizados por acesso 

convencional e 105 (37,8%) por invasão mínima. Em relação à avaliação ASA, observou-se 

que a maioria dos pacientes 158 (56,8%) foi classificado como ASA II.  

A Tabela 7, a seguir, apresenta a cirurgia realizada, o acesso cirúrgico adotado e a 

avaliação segundo ASA dos pacientes avaliados nessa pesquisa.  

 

Tabela 7 – Distribuição dos pacientes submetidos a cirurgias eletivas (n= 278), segundo a 

cirurgia realizada, acesso cirúrgico e ASA. Uberaba, MG, Brasil, 2017. 

Variáveis n % 

Cirurgia realizada   

Colecistectomia videolaparoscópica 61 21,9 

Histerectomia  24 8,6 

Hernioplastia inguinal  13 4,6 

Dermolipectomia 10 3,6 

Laqueadura tubária 10 3,6 

Tratamento cirúrgico de varizes 8 2,9 

Uretrolitrotripsia e/ou nefrolitrotripsia percutânea 8 2,9 

Prostatectomia 7 2,5 

Hemorroidectomia 6 2,2 

Hernioplastia umbilical/epigástrica 6 2,2 

Ooforectomia 6 2,2 

Tonsilectomia 5 1,8 

RTU de próstata 4 1,4 

Endarterectomia de carótida 4 1,4 

Colecistectomia + coledocoplastia 3 1,1 

Gastrectomia com ou sem coledocotomia 3 1,1 

Laparotomia exploradora 3 1,1 

Mastectomia e/ou quadrantectomia 3 1,1 

Tratamento cirúrgico de síndrome compressiva do túnel do carpo 3 1,1 

Tireoidectomia 3 1,1 

Outras  88 31,6 

Acesso cirúrgico   

Convencional 173 62,2 

Invasão mínima 105 37,8 

ASA   

I 72 25,9 

II 158 56,8 

III 48 17,3 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 
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Verificou-se de acordo com a avaliação da ELPO que 103 (37,1%) dos procedimentos 

anestésicos cirúrgicos realizados tiveram duração acima de 1 hora até 2 horas (Tabela 8).  

Observou-se que 119 (42,8%) procedimentos utilizaram anestesia regional e 120 

(43,2%) adotaram a posição cirúrgica de Trendelemburg e em 251 (90,3%) procedimentos 

utilizaram a mesa de operação padrão (MOP) com colchão de espuma e coxins feito de campo 

de algodão como superfícies de suporte para os pacientes (Tabela 8). Em relação à posição 

dos membros (superiores e inferiores) verificou-se que em 105 (37,8%) procedimentos 

avaliados a abertura dos membros superiores foi menor que 90° (Tabela 8). 

A tabela 8, a seguir, apresenta os resultados referentes à variáveis segundo a ELPO 

(duração da cirurgia, tipo de anestesia, posicionamento cirúrgico, superfície de suporte e 

posicionamento de membros superiores e inferiores) adotados nos procedimentos anestésicos 

cirúrgicos avaliados. 

  

Tabela 8 – Distribuição de pacientes submetidos a cirurgias eletivas (n= 278) segundo 

variáveis presentes na ELPO. Uberaba, MG, Brasil, 2017. 

Variáveis n % 

Tempo de duração da cirurgia (horas)   

Até 1 85 30,6 

Acima de 1 até 2 103 37,1 

Acima de 2 até 4 80 28,8 

Acima de 4 até 6 9 3,2 

Acima de 6 1 0,4 

Tipo de anestesia   

Sedação 4 1,4 

Regional 119 42,8 

Geral  114 41,0 

Geral + Regional 41 14,7 

Tipo de posição cirúrgica   

Supina 102 36,7 

Lateral 6 2,2 

Trendelemburg 120 43,2 

Prona 3 1,1 

Litotômica 47 16,9 

Tipo de superfície de suporte   

Colchão de espuma + coxins de viscoelástico 0 0,0 

Colchão de espuma + coxins de espuma 0 0,0 

Colchão de espuma + coxins de campos de algodão 251 90,3 

Sem uso de superfícies de suporte ou suportes rígidos sem acolchoamento 

ou perneiras estreitas 

27 9,7 

Posicionamento cirúrgico dos membros   

Posição anatômica 15 5,4 

Abertura dos membros superiores < 90° 105 37,8 

Elevação dos joelhos < 90° e abertura dos membros inferiores < 90° ou 

pescoço sem alinhamento mento-esternal 

29 10,4 

Elevação dos joelhos > 90° ou abertura dos membros inferiores > 90° 79 28,4 

Elevação dos joelhos > 90° e abertura dos membros inferiores > 90° ou 

abertura dos membros superiores > 90° 

50 18,0 

  Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 
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Observou-se conforme mostra a Tabela 9, a seguir, que houve variações das posições 

cirúrgicas adotadas em alguns procedimentos. 

 

Tabela 9 – Distribuição dos pacientes submetidos a cirurgias eletivas (n= 278), segundo o 

posicionamento cirúrgico e suas variações. Uberaba, MG, Brasil, 2017. 
 

Posicionamento Cirúrgico n % 

Decúbito dorsal 98 35,2 

Trendelemburg reversa 83 29,8 

Litotomia 37 13,3 

Trendelemburg 36 12,9 

Trendelemburg + Litotomia 7 2,5 

Tórax na posição lateral esquerda 4 1,4 

Semi-Fowler 3 1,1 

Decúbito ventral 2 0,7 

Litotomia + Canivete (Kraske) 2 0,7 

Fowler modificada  1 0,4 

Canivete (Kraske) 1 0,4 

Tórax na posição lateral direita 1 0,4 

Lateral da região do rim esquerda 1 0,4 

Litotomia + Decúbito ventral 1 0,4 

Trendelemburg reversa + Lateral da região dos rins 1 0,4 

Total 278 100,0 
        Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Com relação ao tipo de superfície de suporte utilizados observou-se que a maioria 

251(90,3%) dos procedimentos anestésicos cirúrgicos utilizou coxins em cotovelos (direito e 

esquerdo), 151 (54,3%) em região occipital e 109 (39,2%) em panturrilhas, conforme Tabela 

10, a seguir. 
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Tabela 10 - Distribuição da localização de coxim utilizados em pacientes submetidos a 

cirurgias eletivas (n= 278). Uberaba, MG, 2017. 
 

Variáveis n (%)   n (%) 

             Sim                   Não 

Coxim 251 (90,3) 27 (9,7) 

Localização dos coxins      

Cotovelo esquerdo 178 (64,0) 73 (26,3) 

Cotovelo direito 159 (57,2) 92 (33,1) 

Ocipital 151 (54,3) 100 (36,0) 

Panturrilha direita e esquerda 109 (39,2) 142 (51,1) 

Região tendínea direita e esquerda 12 (4,3) 239 (86,0) 

Escápula direita 9 (3,2) 242 (87,1) 

Escápula esquerda 7 (2,5) 244 (87,8) 

Cervical 5 (1,8) 246 (88,5) 

Região dorsal 3 (1,1) 248 (89,2) 

Entre os joelhos 3 (1,1) 248 (89,2) 

Tíbia direita e esquerda 3 (1,1) 248 (89,2) 

Calcâneos 2 (0,7) 249 (89,6) 

Crista ilíaca direita 2 (0,7) 249 (89,6) 

Lateral das costelas direita 2 (0,7) 249 (89,6) 

Zigomático direito  2 (0,7) 249 (89,6) 

Zigomático esquerdo 2 (0,7) 249 (89,6) 

Lateral das costelas esquerda 1 (0,4) 250 (89,9) 

Região axilar direita e esquerda 1 (0,4) 250 (89,9) 

Crista ilíaca esquerda 1 (0,4) 250 (89,9) 
 

   Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Dos procedimentos anestésicos cirúrgicos observou-se que 243 (87,4%) utilizaram o 

eletrocautério (bisturi elétrico), sendo a placa posicionada principalmente na panturrilha 

direita, conforme mostra a Tabela 11.  

Entretanto, 1 (0,4%) paciente apresentou queimadura em quadrante inferior direito do 

abdome. 
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Tabela 11 - Distribuição das variáveis relacionadas à utilização de eletrocautério em 

pacientes submetidos a cirurgias eletivas (n= 278). Uberaba, MG, Brasil, 2017. 
 

Variáveis n % 

Utilização de eletrocautério   

Sim 243 87,4 

Não 35 12,6 

Total 278 100,0 

Local de posicionamento da placa do eletrocautério   

Panturrilha direita 60 21,6 

Vasto lateral direito 42 15,1 

Escápula esquerda 27 9,7 

Escápula direita 26 9,3 

Panturrilha esquerda 25 9,0 

Posterior da coxa direita 13 4,7 

Vasto lateral esquerdo 12 4,3 

Tríceps esquerdo 10 3,6 

Tríceps direito 9 3,2 

Posterior da coxa esquerda 6 2,1 

Músculo oblíquo externo direito 3 1,1 

Tórax posterior direito 3 1,1 

Músculo oblíquo externo esquerdo 2 0,7 

Flanco esquerdo 2 0,7 

Tórax posterior esquerdo 1 0,4 

Trocânter direito 1 0,4 

Glúteo esquerdo 1 0,4 

Total 243 87,4 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Em relação à temperatura auricular do paciente a média no início da indução 

anestésica foi de 36,4°C, com diminuição gradativa conforme o aumento do tempo de 

anestesia.  Verificou-se que com 240 minutos na SO, após o início da anestesia, a média de 

temperatura foi 35,1°C, conforme mostra a Tabela 12 e a Figura 12. 

 

Tabela 12 - Distribuição da temperatura auricular de pacientes submetidos a cirurgias eletivas 

(n= 278). Uberaba, MG, Brasil, 2017. 
2 

Momento de aferição  Mediana DP Intervalo 

Ao entrar na SO 36,5 36,5 0,3 35,2 – 37,2 

Ao ser anestesiado 36,4 36,5 0,5 30,2 – 37,6 

Ao iniciar a cirurgia 36,2 36,1 0,4 34,6 – 37,7 

60 minutos após a anestesia 35,7 35,8 0,5 32,3 – 36,6 

120 minutos após a anestesia 35,4 35,5 0,6     33,2-  36,4 

180u 180 minutos após a anestesia 35,3 35,4 0,7 33,6 – 36,9 

240 minutos após a anestesia 35,1 35,3 0,8 33,6 – 36,4 

Ao final da anestesia 35,7 35,8 0,6  33,6  – 36,8 

Ao final do procedimento cirúrgico 35,6 35,7 0,6   32,8 – 36,9 

Ao sair da SO 35,8       35,9         0,5   33,6 – 37,0 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 
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Figura 12 – Representação gráfica da distribuição da temperatura auricular de pacientes submetidos 

a cirurgias eletivas (n= 278), segundo tempo de permanência na SO. Uberaba, MG, Brasil, 2017. 
 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Observou-se que 229 (82,4%) pacientes apresentaram hipotermia durante o tempo de 

permanência dentro da SO.  

Ao entrar na SO, 8 (2,9%) pacientes já apresentavam hipotermia. Entretanto, a maioria 

194 (69,8%) dos pacientes apresentou hipotermia ao final do procedimento cirúrgico (Tabela 

13). 

  

Tabela 13 – Distribuição de hipotermia, nos diferentes momentos operatórios, em pacientes 

submetidos a cirurgias eletivas (n= 278). Uberaba, MG, 2017. 
 

 Hipotermia  

Momento de aferição Sim Não      Não se aplica* 

n (%) n (%) n (%) 

Ao entrar na SO 8 (2,9) 270 (97,1) 0 (0,0) 

Ao ser anestesiado 19 (6,8) 259 (93,2) 0 (0,0) 

Ao iniciar a cirurgia 67 (24,1) 209 (75,2) 2 (0,7) 

60 minutos após a anestesia 152 (54,7) 58 (20,9) 68 (24,5) 

120 minutos após a anestesia 94 (33,8) 10 (3,6) 174 (62,6) 

180 minutos após a anestesia 49 (17,6) 9 (3,2) 220 (79,1) 

240 minutos após a anestesia 16 (5,8) 2 (0,7) 260 (93,5) 

Ao final da anestesia 181 (65,1) 95 (34,2) 2 (0,7) 

Ao final do procedimento cirúrgico 194 (69,8) 83 (29,9) 1 (0,4) 

Ao sair da SO 159 (57,2) 118 (42,4) 1 (0,4) 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

* Refere-se aos pacientes que não tiveram a temperatura auricular avaliada nesses momentos. 

 

   Legenda: 

 

 Tempo 1: ao entrar na SO 

 Tempo 2: Ao ser anestesiado 

 Tempo 3: Ao iniciar a cirurgia 

 Tempo 4: 60 minutos após a anestesia 

 Tempo 5: 120 minutos após a anestesia 

 Tempo 6: 180 minutos após a anestesia 

 Tempo 7: 240 minutos após a anestesia 

 Tempo 8: Ao final da anestesia 

 Tempo 9: Ao final do procedimento cirúrgico 

 Tempo 10: Ao sair da SO 

Tempo de permanência na SO 
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Quanto ao risco para desenvolvimento de lesões perioperatórias por posicionamento, 

segundo a ELPO, a maioria dos pacientes avaliados 157 (56,5%) apresentou maior risco. 

Observou-se escore médio de 20,09 (DP= 3,63), com escore mínimo de 13 e máximo de 29. 

A tabela 14 mostra a distribuição dos pacientes segundo os escores obtidos pela 

ELPO. 

 

Tabela 14 – Distribuição de pacientes submetidos a cirurgias eletivas (n= 278) segundo 

escore ELPO. Uberaba, MG, Brasil, 2017. 
 
 

Escore ELPO n % 

13 5 1,8 

14 10 3,6 

 15 19 6,8 

16 23 8,4 

17 17 6,1 

18 24 8,6 

19 23 8,4 

20 22 7,9 

21 33 11,9 

22 29 10,4 

23 26 9,3 

24 19 6,8 

25 9 3,2 

26 5 1,8 

27 7 2,5 

28 4 1,4 

29 3 1,1 

Total 278 100,0 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

5.3 ASPECTOS RELACIONADOS À OCORRÊNCIA DE LESÃO PERIOPERATÓRIA  

 

Ao avaliar a ocorrência de lesão perioperatória por posicionamento no pós-operatório, 

nenhum dos pacientes que participaram do estudo apresentou alopecia focal.  

No entanto, 214 (77%) pacientes apresentaram lesão por pressão decorrente do 

posicionamento cirúrgico, conforme evidenciado na Tabela 15. 

 

 

 

 



66 

 

Tabela 15 – Ocorrência de lesão perioperatória por posicionamento - LPP, segundo 

quantidade de pacientes submetidos a cirurgia eletiva (n=278). Uberaba, MG, Brasil, 

2017. 
  

Variável n % 

Lesão perioperatória por posicionamento   

Sim 214 77,0 

Não 64 23,0 

Total 278 100,0 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Com relação à quantidade de lesões perioperatórias por posicionamento, 

especificamente a lesão por pressão, verificou-se que 56 (20,1%) pacientes apresentaram uma 

única lesão, conforme tabela 16. E a média de ocorrência de lesão perioperatória por 

posicionamento foi de 2,7 lesões por paciente. 

 

Tabela 16 – Distribuição da quantidade de pacientes, segundo o número de lesões 

perioperatórias por posicionamento (n=214). Uberaba, MG, Brasil, 2017. 
 

Número de lesões perioperatórias por 

posicionamento no pós-operatório 

n % 

1 56 20,1 

2 55 19,8 

3 41 14,7 

4 31 11,2 

5 19 6,8 

6 6 2,2 

7 4 1,4 

8 1 0,4 

9 1 0,4 

Total 214 77,0 
Fonte: Dados da Pesquisa 

= 2,7 lesão perioperatória decorrente do posicionamento por paciente. 

 

A maioria 206 (74,1%) dos pacientes apresentou lesão perioperatória por 

posicionamento no pós-operatório imediato (T3). Desses, 205 (73,7%) pacientes apresentaram 

lesão por pressão estágio 1. 

A Tabela 17, a seguir, apresenta a incidência de pacientes que tiveram lesão 

perioperatória por posicionamento, segundo cada momento operatório e a classificação das 

lesões. 
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Tabela 17 – Distribuição da incidência de pacientes submetidos a cirurgias eletivas (n= 278) que 

apresentaram lesão perioperatória por posicionamento - LPP, segundo cada momento operatório. 

Uberaba, MG, Brasil, 2017. 
 

Momentos 

operatórios 

Incidência de pacientes com 

lesão perioperatória por 

posicionamento 

Classificação das lesões* 

 

n (%) 
Estágio 1 Estágio 2 Tissular profunda 

n (%) n (%) n (%) 

T3 206 (74,1) 205 (73,7) 1 (0,4) 0 (0,0) 

T4 40 (14,3) 39 (13,9) 0 (0,0) 1 (0,4) 

T5 2 (0,6) 2 (0,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 

T6 3 (1,2) 3 (1,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

*Classificação das lesões conforme recomendação da NPUAP (2016). 

T3: período pós-operatório imediato (imediatamente após o término do procedimento anestésico-cirúrgico). 

T4: 1° pós-operatório (após a alta da SRPA até 24 horas após a cirurgia) 

T5: 2º pós-operatório (a partir de 24 horas até 48 horas após o procedimento anestésico cirúrgico) 

T6: 3º pós-operatório (a partir de 48 horas até 72 horas após a realização da intervenção cirúrgica). 

 

Em relação ao local de ocorrência das lesões 101 (36,4%) pacientes apresentaram 

lesão em calcâneo esquerdo (Tabela 18). Dentre outros locais, 31 (11,3%) pacientes também 

apresentaram lesão em: tibial anterior, posterior do antebraço, cristas ilíacas, região 

interescapular, região lateral das costelas, região pré-tibial, acrômios, hálux, axis, região 

frontal, orelha, pododáctilo, dorso do pé, região cervical e abdominal. 

 

Tabela 18 – Distribuição de pacientes, segundo os locais de ocorrência de LPP (n=214). 

Uberaba, MG, Brasil, 2017. 
 

Locais que ocorreram LPP n %* 

Calcâneo esquerdo 101 36,4 

Calcâneo direito 94 33,9 

Sacral 65 23,4 

Escápula direita 58 20,9 

Escápula esquerda 51 18,3 

Ísquio direito 48 17,3 

Ísquio esquerdo 46 16,6 

Vértebra torácica 21 7,6 

Região lombar  16 5,8 

Cotovelo 16 5,8 

Panturrilhas 10 3,6 

Patela 8 2,8 

Zigomático 8 2,8 

Maléolos 6 2,2 

Região anterior das costelas 5 1,8 

Trocânteres 5 1,8 

Outros 31 11,3 

Total 589 212,3 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

*Categorias não são mutuamente exclusivas 
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5.4 ASSOCIAÇÃO ENTRE ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS, 

HIPOTERMIA INTRAOPERATORIA E ESCORE ELPO 

 

A Tabela 19 mostra a associação entre a ocorrência de lesões perioperatórias por 

posicionamento (lesão por pressão) e as variáveis sociodemográficas (cor, sexo, idade), 

clínicas (IMC, alteração de valores de hemoglobina), relacionadas ao procedimento anestésico 

cirúrgico (hipotermia) e risco segundo ELPO. 

 

Tabela 19 – Análise bivariada e de regressão logística entre a ocorrência de lesão perioperatória por 

posicionamento e variáveis sociodemográficas, clínicas, hipotermia intraoperatória e risco segundo ELPO 

(n= 278). Uberaba, MG, Brasil, 2017. 
 

Tabela 19 – Análise bivariada e de regressão logística entre a ocorrência de lesão 

perioperatória por posicionamento e variáveis sociodemográficas, clínicas, 

hipotermia intraoperatória e risco segundo ELPO (n= 278). Uberaba, MG, Brasil, 

2017. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

A – Razões de chnaces brutas ou não ajustadas. 

B – Razões de chances ajustadas. 

p* - nível de significância: p <0,05 

 

Preditores 

Lesão por pressão  

RR (IC) 

 

RC (IC)
A
 

 

RC (IC)
B
 

 

p* Sim Não 

n (%) n (%) 

Sexo                 

  Feminino 137 (78,3) 38 (21,7) 1,047 (0,913 - 1,201) 1,217 (0,687 – 2,156) 1,102 (0,586 – 2,073) 0,763 

  Masculino            77 (74,8) 26 (25,2)     

Grupo etário       

  Idoso 58 (77,3) 17 (22,7) 1,006 (0,871 - 1,162) 1,028 (0,547 – 1,933) 0,928 (0,437 – 1,970) 0,846 

  Adulto 156 (76,8) 47 (23,2)     

Cor       

  Branco 141 (87,0) 21 (13,0) 1,397 (1,197 – 1,631) 4,066 (2,244 – 7,370) 4,308 (2,325 – 7,981) < 0,001 

  Não branco 71 (62,3) 43 (37,7)     

IMC       

  Alterado 133 (75,1) 44 (24,9) 0,937 (0,824 – 1,066) 0,746 (0,411 – 1,355) 0,789 (0,408 – 1,526) 0,481 

  Eutrófico 81 (80,2) 20 (19,8)     

Hipotermia (Taur60°)       

  Sim 167 (75,9) 53 (24,1) 0,937 (0,810 – 1,083) 0,737 (0,357 – 1,524) 0,554 (0,554 – 0,254) 0,994 

  Não 47 (81) 11 (19,0)     

Hemoglobina       

  Alterado 52 (75,4) 17 (24,6) 0,972 (0,834 – 1,133) 0,887 (0,470 – 1,677) 0,997 (0,507 – 1,963) 0,636 

  Normal 162 (77,5) 47 (22,5)     

ELPO       

  Alto risco 121 (77,1) 36 (22,9) 0,997 (0,876 – 1,135) 0,988 (0,563 – 1,735) 1,171 (0,609 – 2,253) 0,051 

  Baixo risco 93 (76,9) 28 (23,1)      
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

A – Razões de chnaces brutas ou não ajustadas. 

B – Razões de chances ajustadas. 

p* - nível de significância: p <0,05 
 

Destaca-se que destas variáveis analisadas apenas a cor foi preditora para ocorrência 

de lesão perioperatória por posicionamento.  

Isso pode ser observado pela regressão logística, na qual a cor apresentou associação 

com a ocorrência de lesão perioperatória por posicionamento (p<0,001). Quando comparado 



69 

 

com a ocorrência de lesões, os pacientes brancos apresentou prevalência 4,308 maior que os 

não brancos. 

Na análise bivariada verificou-se que os pacientes brancos (p<0,001) têm 

aproximadamente 1,4 vezes mais risco de desenvolver lesão perioperatória por 

posicionamento do que os pacientes não brancos (preto, pardo e amarelo). Enquanto ser do 

sexo feminino, idoso, apresentar IMC e hemoglobina alterada, ter hipotermia após 60 minutos 

de cirurgia e alto risco para o desenvolvimento de lesão perioperatória por posicionamento 

aumentam aproximadamente em 1 a probabilidade de ocorrer esse tipo de lesão (Tabela 19). 

Embora não estatisticamente significativo, a maioria das lesões decorrentes do 

posicionamento cirúrgico ocorreu nos pacientes do sexo feminino 137 (78,3%), adultos 156 

(76,8%), com IMC alterado 133 (75,1%), com hipotermia após 60 minutos da anestesia 167 

(75,9%), hemoglobina normal 162 (77,5%) e com alto risco para desenvolver lesão segundo a 

ELPO 121 (77,1%). 
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6  DISCUSSÃO 

 

A maioria da população estudada nessa pesquisa foi do sexo feminino, de cor branca, 

adultos, hipertensos, eutróficos, com hemoglobina normal e ASA II. No intraoperatório a 

maioria dos pacientes foi submetido à procedimentos com duração entre uma e duas horas, à 

anestesia regional e colocados na posição Trendelemburg.  A hipotermia intraoperatória foi 

um evento frequente durante a permanência na SO. E a maioria dos pacientes avaliados 

apresentou maior risco para desenvolvimento de lesão perioperatória por posicionamento, 

segundo o escore de risco da ELPO e lesão perioperatória por posicionamento (lesão por 

pressão).  

Entretanto, por meio de regressão logística constatou-se que a única variável 

estatisticamente significativa para predizer a ocorrência de lesão perioperatória por 

posicionamento foi a variável cor. 

Estudos descrevem que existe associação do escore da ELPO com o desenvolvimento 

de lesão por pressão decorrente do posicionamento cirúrgico (LOPES, 2016) e vários fatores 

de risco relacionados à ocorrência destas lesões, destacando-se principalmente a idade, peso 

corporal, estado nutricional, doenças crônicas (diabetes mellitus, neuropatias, hipertensão 

arterial e anemia), tipo e tempo de cirurgia, tipo de anestesia e posições cirúrgicas adotadas 

(PRICE et al., 2005; SHULTZ, 2005; SCARLATTI et al., 2011; BARBOSA; OLIVA; 

SOUSA NETO, 2011; MENEZES et al, 2013).  

A prevalência do sexo feminino 175 (62,9%) em pacientes submetidos a cirurgias 

eletivas permaneceu, quando comparada a outro estudo realizado nessa mesma instituição, no 

ano de 2008, e que também avaliou a ocorrência de lesões perioperatórias e fatores de risco. 

No entanto, em ambos os estudos o sexo não foi considerado um fator predisponente a 

ocorrência de lesão perioperatória decorrente do posicionamento (BARBOSA; OLIVA; 

SOUSA NETO, 2011).  

Em relação à cor da pele a maioria dos pacientes era brancos 162 (58,3%). A estrutura 

da pele varia com a cor, assim, na raça negra a estrutura do estrato córneo é mais compacta, 

fornecendo uma maior resistência à pele frente a irritações químicas e/ou traumas. Assim, a 

pele de cor branca fica mais vulnerável a ocorrência de lesões (MAKLEBUST; SIEGGREE, 

1996). 

Isso pode ser observado em pesquisa na qual dos 40 pacientes que tiveram lesão 

perioperatória por posicionamento 10% eram de cor branca e 1,2% não brancos (pardos e/ou 

amarelos) (CAMPANILI et al., 2015).  
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Quanto ao grupo etário grande parte dos pacientes submetidos à cirurgia eletiva e que 

participaram desse estudo eram adultos 202 (72,7%). Entretanto, a literatura ressalta que 

pessoas idosas possuem maior risco de desenvolver lesão por pressão decorrente do 

posicionamento cirúrgico quando comparadas a pessoas adultas. Isso acontece por possuírem 

menor espessura da pele, diminuição da massa muscular e da gordura subcutânea sobre as 

proeminências ósseas, deixando-os mais suscetíveis à pressão, e consequentemente, ao 

desenvolvimento de danos teciduais (MENEZES et al., 2013; WADA; TEIXEIRA NETO; 

FERREIRA, 2010;  WARNER, Mark; WARNER, Mary; MARTIN, 1994). 

Lopes (2013) e Power (2002) destaca que as complicações perioperatórias aumentam 

proporcionalmente à idade, estando assim os idosos mais suscetíveis a lesões decorrentes do 

posicionamento cirúrgico. Leung et al. (2010) ainda acrescenta que além de não tolerarem 

ficar muito tempo na mesma posição cirúrgica quanto mais rápido for a intervenção cirúrgica 

menos complicações podem ocorrer. 

Todavia, outro estudo destaca que além das pessoas em idade avançada, pessoas 

muitos jovens também possuem maior probabilidade de desenvolver lesões perioperatórias 

por posicionamento, uma vez que ambas tem a pele mais sensível (LOPES; GALVÃO, 2010; 

WILDE, 2004). 

Assim, estudo realizado em um hospital privado do município de São Paulo verificou 

que à medida que a idade aumentou a ocorrência de lesão por pressão também aumentou, 

tendo uma incidência maior entre pacientes com 65 anos ou mais (16; 40,0%) (SARAIVA; 

PAULA; CARVALHO, 2014). 

Ao investigar a presença de comorbidades, a hipertensão arterial 48 (17,3%) e o 

diabetes melittus associada à hipertensão arterial 16 (5,8%) foram as comorbidades mais 

prevalentes.  

A presença de comorbidades, tais como diabetes mellitus, vasculopatias, neuropatias e 

hipertensão arterial são considerados fatores de risco para a ocorrência de lesões 

perioperatórias por posicionamento, uma vez que comprometem a perfusão tissular 

(MENEZES et al., 2013; MIRANDA et al., 2016; SARAIVA; PAULA; CARVALHO, 2014; 

SCARLATTI et al., 2011). 

Estudo longitudinal realizado por Bulfone et al. (2012) com pacientes submetidos à 

cirurgia de grande porte no norte da Itália evidenciou que diabetes mellitus, doenças cardíacas 

e vasculares estavam associadas ao risco de desenvolvimento de lesão perioperatória por 

posicionamento.  
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No entanto, a hipertensão arterial é um desencadeador de doenças cardíacas e 

prejudica o fluxo sanguíneo, que reduz a perfusão tissular e aumenta, consequentemente, o 

risco para o desenvolvimento de lesões (CARNEIRO; LEITE, 2011).  

Já o diabetes mellitus sobrepõe a fisiopatologia da hipertensão arterial, diminuindo 

também o fluxo sanguíneo e dificultando a cicatrização de danos teciduais,  devido a 

dificuldade de reposição das células endoteliais (IRION, 2005; SARAIVA; PAULA; 

CARVALHO, 2014). 

Assim, estudo realizado em um hospital americano mostrou que pacientes com história 

de diabetes mellitus são mais propensos a desenvolver lesão por pressão do que pacientes sem 

essa comorbidade, sendo o risco aumentado em 49% (TSCHANNEN et al., 2012). 

 Corroborando com esse resultado, outros estudos destacam que devido a circulação 

comprometida pacientes com diabetes mellitus submetidos a procedimentos anestésico-

cirúrgicos apresentam 3 vezes mais risco de desenvolver lesão decorrente do posicionamento 

cirúrgico do que os pacientes sem essa comorbidade (ARMSTRONG; BORTZ, 2001; 

MUNRO, 2010). 

Quanto ao estado nutricional revisão integrativa realizada por Miranda e colaboradores 

(2016) destaca que o sobrepeso e o baixo peso potencializam a ocorrência de lesão 

perioperatória por posicionamento. 

Nesse estudo a maioria dos pacientes foi classificada como eutróficos 101 (36,3%), 

seguido por obesos 92 (33,1%). No entanto, estudo ressalta a importância de realizar 

avaliação do IMC no pré-operatório, uma vez que a obesidade e o sobrepeso exacerbam as 

complicações decorrentes do posicionamento, e o baixo peso, acarreta a exposição acentuada 

de proeminências ósseas, deixando esses pacientes mais suscetíveis a ocorrência de lesões por 

pressão decorrentes do posicionamento cirúrgico (HOSHOWSKY, 1998; KELLER, 1999; 

LOPES; GALVÃO, 2010). 

A obesidade é considerada um fator de risco para ocorrência de lesão perioperatória 

por posicionamento, uma vez que o aumento da massa adiposa pode comprimir os vasos 

sanguíneos e estruturas nervosas dependentes, diminuído a perfusão tecidual e ocasionando o 

surgimento de lesões (MENEZES et al., 2013). Além disso, pacientes com IMC > 30 Kg / m2 

possuem o tecido gorduroso pouco vascularizado, levando a procedimentos cirúrgicos mais 

demorados e mais facilidade de traumas no tecido operado, além de dificuldade na realização 

de hemostasia (BARBOSA; OLIVA; SOUSA NETO, 2011; OLIVEIRA, 2003). 

Em relação à hemoglobina estudos ressaltam que níveis baixos tanto de hemoglobina, 

como de hematócrito no pré-operatório prejudicam a perfusão dos tecidos e aumentam o risco 
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de ocorrência de LPP (DYBEC, 2004; HOSHOWSKY, 1998; KELLER, 1999; MILLSAPS, 

2006; O’CONNELL, 2006; PIEPER, 2007; TAYLOR; CAMPBELL 1999; TROIA, 2002; 

WALTON-GEER, 2009; WILDE, 2004). 

Sabe-se que baixos níveis de hemoglobina implicam em menor transporte de 

nutrientes e oxigênio aos tecidos, e, consequentemente, se torna um fator significativo na 

manutenção da integridade da pele (BRUNNER; SUDDARTH; LIPPINCOTTUM, 2011; 

FERNANDES et al, 2016). 

A maioria dos pacientes 158 (56,8%) foi classificada como ASA II, entretanto estudo 

realizado nesse mesmo hospital campo de estudo, identificou que 76% dos pacientes era ASA 

I (BARBOSA; OLIVA; SOUSA NETO, 2011). 

Pacientes classificados em ASA II e III apresentaram maior incidência (90,5%) de 

lesões perioperatórias por posicionamento quando comparados aos sujeitos classificados 

como ASA I (MENEZES et al., 2013). 

Assim, estudos destacam que pacientes classificados em ASA mais alto apresentam 

maior risco de desenvolver lesão decorrente do posicionamento cirúrgico (MUNRO, 2010; 

SCOTT; BUCKLAND, 2006).  

Quanto aos fatores de risco no intraoperatório, o tempo de duração do procedimento 

anestésico cirúrgico é um indicativo significativo de risco para lesão tissular, visto que 

períodos longos de imobilização e de exposição à pressão causam anóxia, necrose tecidual, e 

consequentemente, lesões de pele (SCARLATTI et al., 2011; SHULTZ, 2005).  

Além das lesões por pressão, o tempo cirúrgico prolongado também causa alterações 

no sistema muscoesquelético, acarretando no paciente mal estar, dores e dificuldade de 

movimenta  o (HEIZENROTH, 2001; KNIGHT; MAHAJAN, 2004; O’CONNELL, 2006). 

Nesse estudo a maioria 103 (37,1%) das cirurgias duraram entre 1 e 2 horas, 

permanecendo próximo da média ( = 122,08 minutos) de outro estudo realizado nesse  

mesmo campo de estudo (BARBOSA; OLIVA; SOUSA NETO, 2011).  

Todavia, cirurgias com duração maior do que 2 horas podem acometer a oxigenação 

dos tecidos comprimidos, favorecendo a ocorrência de lesões (DYBEC, 2004; 

HEIZENROTH, 2001; KELLER, 1999; LOPES; GALVÃO, 2010; MILLSAPS, 2006; 

O’CONNELL, 2006; WILDE, 2004). 

Tschannen et al. (2012) ressalta que o tempo de duração da cirurgia é um preditor 

significativo para ocorrência de lesão por pressão. A duração de uma hora de cirurgia é capaz 

de aumentar em 1,07 o risco do paciente desenvolver lesão por pressão decorrente do 

posicionamento cirúrgico. Entretanto, procedimentos anestésicos-cirúrgicos com duração 
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superior a 2 horas aumentam significativamente o risco de dano tecidual em 35 a 50%, e as 

interven  es com mais de 4 horas de dura  o triplicam esse risco (O’CONNELL, 2006).  

Estudo realizado nos EUA destacou que anualmente 1,6 milhões de pacientes 

desenvolvem lesão por pressão, gerando um custo de 2,2 a 3,6 milhões de dólares. Desses 

pacientes 23% desenvolvem lesão durante procedimentos anestésicos cirúrgicos que duram 

acima de 3 horas (ARMSTRONG; BORTZ, 2001; KARADAG; GUMUSKAYA, 2006). 

Outro fator de risco no intraoperatório é o tipo de anestesia que influencia no grau de 

depressão do sistema nervoso, deprime os receptores da dor e relaxa os músculos, fazendo 

com que os mecanismos de defesa do paciente não ofereçam mais proteção contra pressão, 

deixando-os suscetíveis a lesões perioperatórias decorrentes do posicionamento e a dor 

(DYBEC, 2004; HEIZENROTH, 2001; HOSHOWSKY, 1998; KELLER, 1999; MILLSAPS, 

2006; O’CONNELL, 2006; OLIVEIRA et al., 2017; TAYLOR; CAMPBELL 1999; THE 

JOINT COMMISSION; 2016; TROIA, 2002; WILDE, 2004). 

Pacientes submetido à anestesia geral têm 4,8 vezes maior risco de desenvolver lesão 

por posicionamento cirúrgico do que pacientes submetidos a outros tipos de anestesia. Isso 

ocorre devido ao fato da anestesia geral propiciar maior ausência de sensibilidade e prejudicar 

a troca de oxigênio e gás carbônico, fazendo com que o corpo perca os mecanismos de 

compensação e fique mais suscetível ao desenvolvimento de LPP (SCARLATTI et al., 2011). 

Entretanto, estudo identificou que pacientes submetidos à anestesia epidural tiveram 

maior probabilidade de desenvolver lesão por pressão do que aqueles submetidos à anestesia 

geral (LINDGREN et al., 2005; WALTON-GEER, 2009). 

Nesse estudo a anestesia regional foi a mais utilizada (42,8%), já em estudo realizado 

por Lopes e colaboradores (2016) a anestesia geral foi a mais utilizada (34,8%), assim como 

no estudo de Saraiva, Paula e Carvalho (2014) em que houve predominância da anestesia 

geral em 75% das cirurgias realizadas. 

Conforme observado diversas posições foram utilizadas, sendo a Trendelemburg e a 

supina as mais frequentes, 120 (43,2%) e 102 (36,7%) pacientes foram colocados nestas 

posições, respectivamente.  

Segundo, Heinzeroth (2001) a intervenção anestésica cirúrgica pode ser realizada em 

qualquer região do corpo, assim para que o cirurgião tenha melhor acesso ao local cirúrgico e 

o anestesista melhor acesso à vias aéreas do paciente, dispositivos venosos e monitorização 

cardíaca existem diversas variações do posicionamento cirúrgico. 

Pesquisa realizada com pacientes cirúrgicos em um hospital privado, do município de 

São Paulo, identificou que 75% dos pacientes foram posicionados em decúbito dorsal 
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(PALAZZO, 2000), assim como estudo realizado no Triângulo Mineiro, onde esta posição foi 

adotada em 50% dos pacientes (BARBOSA; OLIVA; SOUSA NETO, 2011). 

Dentre as posições cirúrgicas e suas variações frequentemente utilizadas em 

procedimentos anestésico-cirúrgico a posição litotômica é a que oferece maior risco de 

complicações (HOSHOWSKY, 1998; LOPES; GALVÃO, 2010; O’CONNELL, 2006; 

POWER, 2002; ROEDER et al., 2005).  

Todavia, a posição Trendelemburg, também oferece riscos para o paciente cirúrgico, 

tais como, restrição dos movimentos respiratórios, ocorrência de lesões nervosas por 

compressão e aumento do retorno venoso, aumentando a pré-carga cardíaca e causando 

insuficiência cardíaca aguda em pacientes com má funcionamento ventricular. Além disso, 

esta posição pode ser intolerável por alguns pacientes, como os obesos (BENNICOFF, 2010; 

VIRKELYST; KRISTENSEN, 2007). 

Na posição supina as complicações somente ocorrem se o posicionamento é realizado 

inadequadamente e/ou quando o paciente permanece nesta posição por um tempo prolongado, 

favorecendo o aumento dos pontos de pressão com a mesa operatória (ASSOCIATION OF 

PERIOPERATIVE REGISTERED NURSES, 2010; LOPES, 2013). Para esta posição é 

indicado que as proeminências ósseas sejam protegidas, a fim de redistribuir a pressão entre 

elas e a mesa operatória. Os locais, cujas lesões são mais frequentes nessa posição são 

occipital, escápulas, vértebra torácica, olécranos, região sacral, calcâneos e tuberosidades 

isquiáticas (DENHOLM, 2009). 

Quanto à posição dos membros observou-se que a abertura dos membros superiores 

menor que 90°, foi a posição mais observada 105 (37,8%), seguida pela elevação dos joelhos 

maior que 90° ou abertura dos membros inferiores maior que 90° em 28,4% dos pacientes. 

Entretanto, estudos destacam que a permanência do paciente na mesma posição e a não 

manipulação dos membros durante o procedimento cirúrgico podem propiciar a formação de 

trombos nos vasos e também a manutenção de pontos de pressão sob tecidos, aumentando 

consequente, o risco de lesão de pele (HEIZENROTH, 2001; HOSHOWSKY, 1998; 

MILLSAPS, 2006; O’CONNELL, 2006; TROIA, 2002; WILDE, 2004). 

Segundo estudos o correto e seguro posicionamento do paciente implica na utilização 

de apoios e coxins, bandagens macias, diminuição da altura durante a elevação das pernas e, 

principalmente, a escolha adequada de superfícies de suporte (SS) (OLIVEIRA et al., 2017; 

WILDE, 2004).  

Ao verificar a utilização de superfícies de suporte redistribuidoras de pressão, 27 

(9,7%) dos pacientes foram posicionados na MOP sem uso desses dispositivos. As SSs são 
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dispositivos especializados, sobreposições, colchões ou sistemas integrados fabricados para a 

redistribuição da pressão, controle do cisalhamento ou forças de fricção sobre o tecido, 

manutenção do microclima ou outras funções terapêuticas (McNICHOL et al., 2015) e devem 

ser escolhidos de acordo com as necessidades específicas do paciente e do tipo de cirurgia 

(ASSOCIATION OF PERIOPERATIVE REGISTRED NURSES, 2009). 

Estudos ressaltam que a não utilização de superfícies de suporte no período 

intraoperatório implicam no aumento do risco de lesão decorrentes do posicionamento 

cirúrgico (LOPES et al., 2016; McINNES et al., 2015).  

Entretanto, a literatura evidencia que as superfícies de suporte são pouco utilizadas nos 

pacientes cirúrgicos, uma vez que as questões políticas, econômicas e sociais, enfrentadas 

pela saúde no país, não permitem que muitos serviços públicos disponibilizem esses tipos de 

recursos tecnológicos, interferindo diretamente na prevenção desse tipo de lesão (BARBOSA; 

OLIVA; SOUSA NETO, 2011; OLIVEIRA et al., 2017). 

Ademais constatou-se que em 251 (90,3)% procedimentos anestésicos cirúrgicos foi 

utilizado colchão da mesa cirúrgica de espuma (convencional) e coxins improvisados com 

campos de algodão. Contudo, estudo realizado com 115 pacientes cirúrgicos verificou-se que 

em 19 (16,5%) intervenções cirúrgicas não foi utilizado superfície de suporte e que o colchão 

da mesa cirúrgica de espuma e coxins feitos de campos de algodão foi utilizado em 69 (60%) 

das cirurgias (LOPES, 2013).  

Assim, recomenda-se ao posicionar o paciente evitar o uso indiscriminado de coxins, 

almofadas ou cobertores, uma vez que podem elevar a pressão nas proeminências ósseas e 

diminuir a eficácia do uso de recursos de proteção, aumentando consequentemente os riscos a 

que o paciente está exposto (OLIVEIRA et al., 2017; WALTON-GEER, 2009). 

As intervenções eficazes na prevenção de lesões de pele estão relacionadas ao alívio 

de pressões durante e imediatamente após a permanência do paciente na mesa cirúrgica, sobre 

o colchão padrão. Assim, os dispositivos mais eficazes na prevenção de lesões de pele, 

descritos na literatura em ordem decrescente são: o colchão de ar micro pulsante, a cobertura 

de colchão de polímero de viscoelástico seco e as almofadas de gel (MIRANDA et al., 2016; 

URSI; GALVÃO, 2006). Além desses dispositivos citados, existem outros dispositivos 

descritos na literatura, porém de uso menos comum, como os colchões de fibra e de pele de 

carneiro (MCINNES et al., 2011). 

No entanto, os dispositivos de polímero de viscoelástico são considerados os que 

melhor oferecem benefícios ao paciente, especialmente em populações idosas, com 
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morbidades ou mesmo doença vascular, e em procedimentos com mais de duas horas de 

duração (ASSOCIATION OF PERIOPERATIVE REGISTERED NURSES, 2010). 

 Estudo de coorte retrospectivo realizado por Ba’ Pham e colaboradores (2011),  ue 

objetivou comparar o custo efetividade do uso de polímero viscoelástico em sobreposição a 

mesa operatória padrão, aponta que a estratégia reduz a incidência em 0,51%, reduzindo os 

custos em cerca de 46 dólares por paciente.  

Já revisão realizada por Armstrong & Bortz (2001) mostrou que o uso de qualquer 

dispositivo de alívio de pressão é eficaz na prevenção de LPP quando comparado com a Mesa 

de Operação Padrão (MOP). Entretanto, as almofadas de gel viscoelástico reduzem a pressão 

de interface, melhor que sobreposições de espuma e colchões padrão. Em relação aos 

dispositivos estáticos à base de espuma sejam eles colchões, almofadas ou coberturas de 

colchão parece haver concordância que, apesar das diferentes apresentações de espuma, os 

dispositivos à base de espuma de forma geral foram considerados de baixa eficácia na 

prevenção de lesões por pressão (URSI; GALVÃO, 2006). 

Todavia, estudo realizado em um hospital de ensino do Triângulo Mineiro verificou 

uma redução significativa da pressão de interface com o uso de espumas, quando comparado à 

MOP ou ao uso do polímero viscoelástico. A espuma selada D33 foi um dos dispositivos que 

apresentou menor valor de pressão de interface (OLIVEIRA et al., 2017).  

Dos procedimentos anestésicos cirúrgicos observou-se que 243 (87,4%) utilizaram o 

eletrocautério. No entanto, 1 (0,4%) paciente apresentou queimadura em quadrante inferior 

direito do abdome por placa de bisturi elétrico, sendo um resultado significativo, uma vez que 

a ocorrência de complicações pode aumentar a morbimortalidade deste paciente.  

Estudos destacam que o risco de queimaduras esta relacionado principalmente a 

colocação incorreta da placa de eletrocautério e instalações elétricas inadequadas 

(ARMSTRONG; BORTZ, 2001; BARBOSA; OLIVA; SOUSA NETO, 2011; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DO CENTRO CIRURGICO, 2007; URSI; GALVÃO, 

2006). 

Assim, embora as queimaduras elétricas relacionadas ao uso de unidades de 

eletrocirurgias têm reduzido com o avanço tecnológico, não se pode esquecer que o corpo do 

paciente é parte integrante do circuito elétrico e, portanto, falhas nesse circuito podem causar 

danos variados (HUTCHINSSON; BAIRD; WAGNER, 1998; URSI; GALVÃO, 2006). 

Outro fator de risco significativo na ocorrência de lesão perioperatória é a hipotermia. 

Segundo O’Connel (2006) a diminui  o da temperatura corporal de pacientes durante o 

procedimento cirúrgico é comum independente do tipo de anestesia. Assim, a hipotermia 
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acrescida à pressão leva a hipóxia tecidual, e consequentemente, a formação de lesões 

decorrentes do posicionamento cirúrgico (BARBOSA; OLIVA; SOUSA NETO, 2011; 

DYBEC, 2004; GALVÃO, 2009; GOOD et al., 2006). 

Nesse estudo observou-se que a temperatura auricular diminuiu gradativamente na 

medida em que o tempo de anestesia aumentava, atingindo um escore médio de 35,1°C, 240 

minutos após a anestesia. Já em estudo realizado no interior de São Paulo, Brasil, a 

temperatura do paciente apresentou diminuição constante, desde o início do procedimento 

anestésico (36,2°C) até 240 minutos após o procedimento anestésico cirúrgico, a qual chegou 

em 33,4°C (POVEDA; GALVÃO; DANTAS, 2009). 

A hipotermia é considerada um fator de risco comum entre os pacientes submetidos a 

procedimentos anestésico-cirúrgico, acometendo mais de 70% dos pacientes e acarretando 

complicações relevantes, tais como, alteração no metabolismo de fármacos; alteração no 

metabolismo de proteínas, que pode comprometer a cicatrização; infecção do sítio cirúrgico; 

anormalidades da coagulação, e da função plaquetária, aumentando, consequentemente, a 

perda de sangue no intra-operatório e a necessidade de transfusão no pós-operatório. Além 

dessas complicações, destacam-se também arritmias cardíacas e isquemia, disfunções 

orgânicas e a ocorrência de lesões por pressão (BIAZZOTTO et al., 2006; POVEDA; 

GALVÃO; DANTAS, 2009; SCOTT; BUCKLAND, 2006). 

Estudos apontam que a hipotermia no intra e no pós-operatório ocorrem entre 60 e 

90% dos pacientes cirúrgicos (PRADO et al., 2015; TORROSIAN et al., 2015). 

Segundo De Mattia e colaboradores (2012) no período intraoperatório a hipotermia 

pode ser causada por vários fatores de risco, como agentes anestésicos, temperatura 

ambiental, tempo de exposição a um ambiente com baixa temperatura, infusões venosas frias, 

distúrbios sistêmicos, extremos de idade, doenças metabólicas e distúrbios neurológicos. 

A redução da temperatura corporal em 1° F (0,55° C) aumenta o risco de 

desenvolvimento de lesão perioperatória por posicionamento em 20,2% (FRED et al., 2012). 

Pesquisa destaca que quanto maior o tempo de duração do procedimento anestésico 

cirúrgico e o tempo de permanência na sala de operações, menor é a média da temperatura 

corporal (PRADO et al., 2015). 

Já outros estudos relatam que a anestesia combinada foi fator de risco para a 

ocorrência de hipotermia no intraoperatório, uma vez que a deficiência nos mecanismos 

termorregulatórios da anestesia geral soma-se à capacidade prejudicada em manter os 

mecanismos de compensação, como tremores, vasoconstricção periférica e sensação térmica, 

comuns na anestesia regional (HART et al, 2011; PRADO et al., 2012; SESSELER, 2014). 
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Estudo realizado em um hospital de Santos mostrou que 80% dos pacientes tiveram 

hipotermia, dentre os principais diagnósticos de enfermagem levantados na recuperação pós-

anestésica (DE MATTIA et al., 2010; DE MATTIA et al.,  2012). Já outro realizado em um 

hospital privado de São Paulo identificou que 43% dos pacientes avaliados tiveram 

hipotermia como a segunda complicação mais frequente no pós-operatório imediato (DE 

MATTIA et al.,  2012; POPOV; PENICHE, 2009). 

Pesquisa realizada em hospital de ensino do Triângulo Mineiro, Brasil, evidenciou que 

93,3% dos pacientes submetidos a cirurgia eletiva tiveram hipotermia em algum momento 

durante o tempo de permanência na sala de operações (BARBOSA; OLIVA; SOUSA NETO, 

2011). Corroborando com esse resultado, a incidência de hipotermia (82,4%) permaneceu 

relevante nesse estudo, uma vez que foi realizada na mesma instituição citada anteriormente.  

Diante do exposto, uma das principais maneiras de prevenir as complicações 

decorrentes do posicionamento cirúrgico é identificar os riscos, para a elaboração de um plano 

de cuidado individualizado. Destaca-se que a identificação dos riscos pode ser realizada por 

meio da aplicação de escalas de avaliação de risco (BERGSTROM et al., 1987; LOPES, 

2013), como a ELPO, utilizada nesse estudo.  

Assim, a utilização de escalas de avaliação de risco nos serviços de saúde podem 

auxiliar o enfermeiro na identificação de fatores predisponentes para a ocorrência de lesões 

perioperatórias por posicionamento e na implementação de medidas preventivas (LOPES et 

al., 2016). 

O risco para lesão relacionada ao posicionamento cirúrgico é um diagnóstico de 

enfermagem frequente no Centro Cirúrgico. No entanto, dependendo do tipo de cirurgia pode 

ser observado em 100% dos pacientes (GALDEANO et al., 2003; LOPES, 2013). 

Nesse estudo 56,5% dos pacientes tiveram maior risco de desenvolver lesões 

perioperatórias (43,5%), enquanto no estudo realizado por Lopes et al. (2016) a maioria dos 

pacientes (53,2) teve escore de ELPO ≤ 19 pontos, ou se a, menor risco para desenvolver LPP 

decorrente do posicionamento cirúrgico.  

Nesse estudo não foram identificados alopecia focal. Entretanto, a incidência de lesões 

por pressão decorrentes do posicionamento foi preocupante, uma vez que 77% dos pacientes 

submetidos a cirurgia eletiva desenvolveram lesão perioperatória por posicionamento em 

algum dos momentos operatórios definidos para o estudo. 

Segundo, a National Pressure Ulcer Advisory Panel (2007), a incidência de lesões por 

pressão em pacientes submetidos a cirurgias varia entre 4 e 45%. 
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No período pós-operatório dos 278 sujeitos, 214 (77%) desenvolveram lesão 

perioperatória por posicionamento, corroborando com estudo desenvolvido há 6 anos neste 

mesmo hospital, no qual a incidência de lesão por pressão foi de 74% (BARBOSA; OLIVA; 

SOUSA NETO, 2011). 

Coorte realizada com 3225 pacientes submetidos à intervenção cirúrgica verificou que 

383 (12%) pacientes tiveram lesão por pressão decorrentes do posicionamento cirúrgico 

(TSCHANNEN et al., 2012).  

Todavia, a incidência de lesões perioperatórias por posicionamento é variável em todo 

mundo. Estudo realizado com 1.543 pacientes de 33 estados norte-americanos submetidos a 

cirurgias de grande porte encontrou incidência de LPP de 8,5% (ARONOVITCH, 1999). No 

entanto, essa incidência foi maior em países como Itália, 12,7% (BULFONE et al., 2012), 

Suíça, 14,3% (LINDGREN et al., 2005) e Holanda, 21,2% (SCHOONHOVEN; DEFLOOR; 

GRYPDONCK, 2002).  

Outros estudos realizados também no exterior evidenciaram incidências de lesões 

provenientes do posicionamento cirúrgico divergentes, das quais 54,8% na Turquia 

(KARADAG; GÜMÜSKAYA, 2006), 12,2% em Portugal (MENEZES et al., 2013), e 

incidências que variam de 12% a 45% em Chicago, Filadélfia e Ohio, nos Estados Unidos 

(GROUS; REILLY; GIFT, 1997; KEMP et al.; 1990;  LEWICKI et al.; 1997). 

Já no Brasil, estudos realizados no estado de São Paulo evidenciaram incidências de 

lesões perioperatórias por posicionamento de 20,6% (SCARLATTI et al.; 2011) e 20,9% 

(CARNEIRO; LEITE, 2011). E no estado de Minas Gerais de 21,7% (LOPES et al., 2016), 

sendo a maioria das lesões classificadas em estágio 1. 

Os estudos sobre lesão perioperatória decorrente do posicionamento no paciente 

cirúrgico indicam que a lesão de estágio I é a mais frequente, sendo esse dado corroborado 

pela presente pesquisa. Além disso, pesquisas citam que a maioria dessas lesões evolui para 

resolução, indicando os cuidados no pós-operatório como decisivos para a melhora da lesão 

de pele (CARNEIRO; LEITE, 2011; CRUZ; SOARES, 2004; NIXON et al., 2000). 

Quanto ao estágio da LPP desenvolvida pelos pacientes no período intraoperatório 

estudo verificou uma prevalência de 95,5% de lesões em estágio 1 e 5% em estágio 2 

(SARAIVA; PAULA; CARVALHO, 2014), corroborando com a ocorrência de lesão no 

período pré-operatório imediato desse estudo, o qual dos 206 (77%) pacientes que tiveram 

lesão, 205 (76,6%) tiveram lesão estágio 1 e 1 (0,4%) LPP eságio 2.  

No estado de Minas Gerais, Brasil, pesquisa realizada em um hospital universitário 

identificou que de 115 pacientes submetidos a cirurgias eletivas, 25 (21,7%) desenvolveram 
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lesão por pressão. Desses, 5 (20%) pacientes desenvolveram lesão no pós-operatório 

imediato, 11 (44%) no 1° pós-operatório e 9 (36%) no 2° pós-operatório (LOPES, 2013).  

Segundo a literatura, embora, as lesões por pressão decorrentes do posicionamento 

cirúrgico podem ocorrer dentro de algumas horas após a cirurgia até o sexto dia de pós-

operatório são evidentes principalmente entre o 1° e 3° dia de pós-operatório 

(ARMSTRONG; BORTZ, 2001; KARADAG; GUMUSHAYA, 2006; SCOTT et al., 1992). 

Entretanto, pesquisas destacam que 70% das lesões por pressão decorrente do 

posicionamento cirúrgico são identificados no pós-operatório imediato, momento em que os 

pacientes são transferidos da MOP para maca, mas o mais tardar, entre o 1° e 3° dia de pós-

operatório (ARMSTRONG; BORTZ 2001; KARADAG; GUMUSHAYA, 2006; KEMP et 

al.,1990; SCOTT et al., 1992). Igualmente, nesse estudo a maioria 206 (77%) dos pacientes 

teve lesão no pós-operatório imediato (T3).  

Em estudo realizado na Turquia por Karadag e Gumuskaya (2006) 97,9% das lesões 

ocorreram nos três primeiros dias do pós-operatório. Schoonhoven, Defloor e Grypdonck 

(2002) mostraram que 17,1% das lesões ocorreram no pós-operatório imediato, 51% no 

primeiro dia de pós-operatório e 31,4% no segundo dia de pós-operatório; Nixon et al. (2000) 

em seus resultados destacou a ocorrência de lesões nos dois primeiros dias de pós-operatório e 

Schultz et al. (1999) relatou o desenvolvimento das mesmas até o sexto dia pós-operatório. 

Entretanto, conforme destacado pelos estudos anteriores a incidência de lesões 

perioperatórias decorrentes do posicionamento permanece alta devido à ausência de medidas 

preventivas para evitar essas lesões, sendo a não adesão ou verificação de normas e/ou 

protocolos de diretrizes clínicas o principal fator contribuinte (MENDES et al., 2013; 

OLIVEIRA et al., 2017). 

Quanto aos locais que ocorrem este tipo de lesões pesquisas destacam a região sacral e 

calcâneos para a posição supina, mento e esterno para posição prona, ombros e trocânter para 

a posição lateral (KARADAG; GUMUSHAYA, 2006; SCHOONHOVEN; DEFLOOR; 

GRYPDONCK, 2002; SCHULTZ et al. 1999). 

Engels e colaboradores (2016) destacou que as regiões sacral e calcânea são as mais 

acometidas devido ao posicionamento cirúrgico, com incidências de 70% e 12%, 

respectivamente. Nos resultados do estudo de Nixon et al. (2000) das 95 lesões identificadas 

41% ocorreram em sacral e 42,1% nos calcâneos. Já estudo realizado por Scott et al.(2001) 

com 324 pacientes cirúrgicos foram identificadas 91 lesões por pressão nos calcâneos, 12 na 

região sacral e 5 nos ísquios. Assim, análoga à literatura, essa pesquisa demonstrou que a 

maioria dos pacientes teve lesões em calcâneos 195 (70,3%) e região sacral 65 (23,4%), bem 
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como estudo realizado por Barbosa, Oliva e Sousa Neto (2011) em que 31% dos pacientes 

tiveram lesão perioperatória por posicionamento em região sacral e calcânea. 

Após, realização da análise multivariada observou-se que dentre as variáveis cor, sexo, 

grupo etário, IMC, hipotermia após 60 minutos da indução anestésica, hemoglobina e escore 

ELPO considerada para este estudo, apenas a cor foi preditor para ocorrência de lesão 

periopeatória por posicionamento.  

 Embora todas essas variáveis sejam consideradas fatores de risco para ocorrência de 

lesões perioperatórias decorrentes do posicionamento, exceto a cor (p<0,001), nenhuma foi 

estatisticamente significativa. Assim, pacientes brancos (p<0,001) têm aproximadamente 1,4 

vezes mais risco de desenvolver lesão por pressão decorrente do posicionamento cirúrgico do 

que os pacientes não brancos (preto, pardo e amarelo).  

Estudos realizados por Corniello et al. (2014) e Schoonhoven, Defloor e Grypdonck 

(2002) verificou que a raça foi preditor independente de desenvolvimento de LPP. Entretanto 

os achados foram contraditórios já que em um dos estudos (CORNIELLO et al., 2014) a raça 

branca foi associada com risco aumentado para LPP e, no outro (SCHOONHOVEN; 

DEFLOOR; GRYPDONCK, 2002) foi a raça negra. No entanto, os autores de ambos os 

estudos concluem que raça não é um fator independente significativo para o aparecimento de 

LPP, mas fazem parte de uma complexa interação de fatores desencadeantes dessa lesão.  

Já estudo realizado por Carneiro (2009), cujo objetivo foi identificar a incidência de 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca que tiveram lesão de pele no intraoperatório a 

ocorrência de lesão e a cor da pele do paciente não foram estatisticamente significativa, 

embora 63,2% dos pacientes eram brancos. 

Assim, embora não estatisticamente significativo, a maioria das lesões ocorreu nos 

pacientes do sexo feminino 137 (78,3%), adultos 156 (76,8%), com IMC alterado 133 

(75,1%), com hipotermia após 60 minutos da anestesia 167 (75,9%), hemoglobina normal 162 

(77,5%) e com ELPO ≥ 20 121 (77,1%). 

O sexo, em estudo realizado por Primiano e colaboradores (2011) também não foi 

considerado um preditor para ocorrência de lesão perioperatória por posicionamento. No 

entanto, nesse estudo os pacientes do sexo feminino apresentaram mais lesões (78,3%; 

n=214), enquanto naquele foram os pacientes do sexo masculino (12%; n=21). 

No estudo realizado por Tschannen et al. (2012) a idade também não foi um preditor 

para a ocorrência de lesão perioperatória por posicionamento, embora, a idade média para os 

pacientes que tiveram lesão foi maior do que 60 anos. Análogo a esse resultado pesquisa 

realizada por Menezes e colaboradores (2013) também identificou que pacientes idosos não 
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apresentaram maior risco de desenvolver lesões perioperatória por posicionamento do que os 

pacientes adultos, bem como, pesquisa realizada em um hospital na Geórgia, EUA, onde a 

idade não foi um preditor para ocorrência de lesão perioperatória por posicionamento (FRED 

et al., 2012).  

Contradizendo os resultados desse estudo, pesquisa identificou associação do IMC e 

ocorrência de lesão decorrente do posicionamento cirúrgico, a qual IMC > 30 Kg / m2 foi um 

fator predisponente (p<0,001) (MENEZES et al., 2013). 

Já estudo realizado em hospital nos EUA verificou que hipotermia aumenta a 

probabilidade da ocorrência de lesão por pressão decorrente do posicionamento cirúrgico em 

20,2% (FRED et al., 2012). 

Quanto à hemoglobina estudo realizado em Minas Gerais, Brasil, em um hospital de 

longa permanência, identificou uma associação significativa (p= 0,0002) entre pacientes com 

valores baixo de hemoglobina e lesão por pressão (NEIVA et al., 2014). Assim, como estudo 

realizado na capital do estado de Minas Gerais, Brasil, o qual a maior prevalência de lesão por 

pressão foi associada a níveis baixos de hemoglobina (CAMPOS et al., 2010). 

Em contrapartida, estudo realizado no interior do estado do Paraná, Brasil, não 

verificou associação estatisticamente significativa entre valores baixo de hemoglobina e 

ocorrência de lesão por pressão (FERNANDES et al., 2016). 

Em relação ao escore ELPO e a ocorrência de lesões Lopes (2016) identificou a 

associação do escore da ELPO com o desenvolvimento de lesão perioperatório por 

posicionamento, evidenciando que a cada ponto a mais em que o sujeito é classificado na 

escala aumenta 44% a probabilidade de desenvolver lesão por pressão.  

Assim, a identificação precoce do risco utilizando escalas é um passo importante para 

a prevenção de lesões perioperatórias por posicionamento, uma vez que a existência de 

diversos fatores podem contribuir para a ocorrência desse tipo de lesão (SPRUCE, 2017). 

Escalas como a ELPO, fornecem evidências para a aplicação de medidas preventivas 

no intraoperatório, bem como a utilização de escalas tais como Braden ou Norton permitem 

determinar periodicamente se o paciente esta em alto risco de desenvolver lesão por pressão, 

para também aplicar medidas preventivas no pós-operatório (WALTON-GEER, 2009). 

Diante do exposto, para minimizar potenciais riscos decorrentes do posicionamento no 

intraoperatório, o cuidado do paciente depende da integração de atividades do pré, intra e pós-

operatório, de toda a equipe cirúrgica e de enfermagem. (BOLTON; SPENCER, 2010; 

LOPES, 2013). 
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Devido à variedade das cirurgias a serem realizadas e as peculiaridades de cada 

paciente, o enfermeiro é responsável por reconhecer quais riscos esse indivíduo está exposto 

durante o intraoperatório e quais os equipamentos e dispositivos que existem disponíveis para 

que se implementem ações efetivas de prevenção de complicações durante essas situações 

(LOPES, 2009). Porém, para isso é necessário conhecimento científico em relação à 

adequação do posicionamento e o uso de dispositivos e equipamentos que auxiliem no mesmo 

(ASSOCIATION OF PERIOPERATIVE REGISTERED NURSES, 2009).  

Entretanto, a utilização da prática baseada em evidências impacta na qualidade da 

assistência, uma vez que proporciona a implantação de intervenções eficazes e direcionada a 

necessidade de cada paciente (GALVÃO, 2009). 

Além disso, o enfermeiro, enquanto responsável pelo paciente no centro cirúrgico, 

deve garantir a sua proteção e segurança, utilizando-se da SAEP (Sistematização da 

Assistência de Enfermagem Perioperatória) que permite uma melhor avaliação e uma 

assistência individualizada de acordo com as necessidades e fatores de risco do paciente e de 

ferramentas que avaliam esses riscos (ARMSTRONG; BORTZ, 2001; KARADAG; 

GUMUSHAYA, 2006; SCOTT et al., 1992). 

Assim, a identificação do risco e da ocorrência de lesões, aliadas aos fatores 

associados, podem gerar evidências para o desenvolvimento de estratégias e para a 

implementação de ações efetivas, que auxiliem e direcionem o profissional de saúde na 

detecção de pacientes com maior risco para o desenvolvimento de lesões, favorecendo a 

prevenção de complicações na prática clínica ou na solução destas em tempo adequado. 

Como limitações do estudo, considera-se a não avaliação das lesões neuromusculares 

por não ser objetivo do estudo. Porém, esse tipo de lesão também é considerado como lesão 

perioperatória por posicionamento, sendo uma variável importante para avaliação em outros 

futuros estudos.  
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7  CONCLUSÃO 

 

Este estudo permitiu evidenciar as seguintes conclusões. 

Quanto aos aspectos sociodemográficos e clínicos a maioria dos pacientes submetidos 

à cirurgia eletiva era do sexo feminino, de cor branca, adultos, hipertensos, eutróficos e com 

valores de hemoglobina normal. 

No intraoperatório, a especialidade cirúrgica mais prevalente foi a Cirurgia do 

Aparelho Digestivo, sendo a colecistectomia videolaparoscópica a cirurgia mais realizada. A 

maioria dos pacientes foi classificada em ASA II.  

Quanto ao tempo de duração da cirurgia, a maioria durou de uma a duas horas, sendo a 

anestesia regional a mais frequente, a posição Trendelemburg e a abertura dos membros 

superiores menor que 90° as posições mais adotadas.  

A superfície de suporte mais utilizada foi a mesa de operação padrão de espuma com 

coxins feito de campo de algodão, sendo estes posicionados principalmente em cotovelo 

esquerdo.  

O eletrocautério foi utilizado na maioria das cirurgias e foi identificado a ocorrência 

de um caso de queimadura.  

A hipotermia intraoperatória foi verificada em 82,4% dos pacientes, em algum 

momento no intraoperatório, variando a média da temperatura auricular de 36,2° a 35,1°C. 

Em relação ao risco para desenvolvimento de lesão perioperatória por posicionamento 

56,5% dos pacientes apresentaram escore ELPO ≥ 20, caracterizado como maior risco. 

Quanto à ocorrência de lesões perioperatórias por posicionamento, a incidência de 

lesões por pressão decorrentes do posicionamento foi de 77%. A maioria dessas lesões surgiu 

no pós-operatório imediato (T3) e foi classificada como estágio 1. Não foi identificado 

alopecia focal. 

Quanto à associação dos fatores sociodemográficos, clínicos e relacionados ao 

procedimento anestésico cirúrgico e o risco ELPO para a ocorrência de lesões perioperatórias, 

apenas a variável cor (p < 0,001) foi considerada preditor para ocorrência de lesão 

perioperatória por posicionamento, tendo os pacientes brancos aproximadamente 1,4 vezes 

mais risco de desenvolver lesão por pressão decorrente do posicionamento cirúrgico do que os 

pacientes não brancos.  

Embora não estatisticamente significativo, a maioria das lesões ocorreu nos pacientes 

do sexo feminino, adultos, com IMC alterado, com hipotermia após 60 minutos da anestesia, 

hemoglobina normal e com ELPO ≥ 20. 
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A elevada incidência de lesões aponta para a necessidade da implementação de ações 

que minimizem tais complicações, de conhecimento por parte dos profissionais em relação a 

fatores de risco, medidas protetivas e posicionamento cirúrgico correto. 

O estudo traz contribuições importantes para o setor da instituição onde aconteceu, 

identificando o perfil dos pacientes submetidos à cirurgia eletiva, os fatores de risco 

prevalentes e à necessidade da implementação de protocolos para utilização de medidas de 

proteção específica para o posicionamento cirúrgico, bem como instrumentos que identificam 

o risco.  
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

CLÍNICA E RELACIONADA AO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO-CIRÚRGICO 

 

Instrumento de coleta de dados 

Parte I – Identificação 

A. Número do Instrumento: ____________      B. Data: _____/____/_____   
 

C. Número do prontuário: ____________      D. Leito: _________    
 

E. Especialidade: _________________________________________________________ 
 

F. Iniciais: ____________        G. Idade: __________anos   
        

H. Sexo: 1. (  ) Feminino    2. (  ) Masculino 
 

I. Cor: 1.(   ) Branco   2.(   ) Pardo    3.(   )Preto  4.(   ) Amarelo 
 

J. Data de nascimento: ____/____/_____   

                                         

K. Data de internação: ____/____/_____ 

Período pré-operatório (T1) 

L. Presença de comorbidades:   1. (   ) DM     2. (   ) HA      3. (   ) Doença Vascular             

4.(   )TVP    5.(   ) UP      6. (   ) Neuropatia        

7. (   ) Outras: ____________________________________________________ 

 

Composição Corporal 

 

M. Peso: _______kg              N. Altura: ______cm            O. IMC: ________ Kg/m2 

 

P. Classificação Nutricional/IMC: 1 (    ) Baixo Peso   2 (   ) Eutrófico     3 (   )Sobrepeso      

4 (   ) Obesidade 

 

Q. Circunferência da cintura: _______ cm             

 R.  Classificação/Circunferência da Cintura:  

                                                                                           1 (   ) Normal 

                                                                                           2 (   ) Aumentada 
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S. Bioimpedância:  
 

     Composição corporal: 

1. Massa livre de gordura: __________Kg           

2.   2. Massa de gordura: _________Kg 

   3. Massa muscular esquelética: ____________Kg 

   4. Percentagem de gordura: __________Kg 

 

T. Valor de Hemoglobina: _____________ g/dl 

Parte II – Dados do procedimento cirúrgico 

Período Transoperatório (T2) 

U. Data da cirurgia: ____/____/_______ 

 

V. Horário de entrada na SO: ______h____min.  

W. Horário de início da indução anestésica: _____h_____min.  

Y. Horário de início do procedimento cirúrgico: ______h_____min.  

Z. Horário do término do procedimento anestésico: _____h_____min.  

AA. Horário do término do procedimento cirúrgico: ______h____min  

AB. Horário de saída da SO: ______h_____min. 

 

AD. Cirurgia realizada:______________________________________________________  

 

AE. Acesso cirúrgico: 1. (  ) convencional   2. (  ) Invasão mínima  

 

AF. Escore de ASA (American Society of Anesthesiology):  

    1. (  ) ASA I      2. (  ) ASA II      3. (  ) ASA III    4. ASA IV (  ) 

 

AG. Tipo de anestesia:          1. (  ) Geral                                                      

                                           2. (   ) Raquianestesia                                      

                                           3. (   ) Epidural                                                

                                           4. (   ) Combinada (geral + regional) 

                                           5. (   ) Bloqueio (BIER) 

                                           6. (   ) Bloqueio plexobraquial 

                                           7. (   ) Sedação 
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AH. Posicionamento cirúrgico:    
 

           1. (  ) Decúbito Dorsal                                   9. (  ) Tórax na posição lateral D          

           2.  (  ) Trendelemburg                                  10. (  ) Tórax na posição lateral E         

           3. (  ) Trendelenburg  Reversa                       11. (   ) Lateral da região dos rins D         

           4. (  ) Litotomia                                           12. (   )  Lateral da região dos rins E 

           5. (  ) Fowler modificada (Sentada)                13. (  ) Posição da mesa de ortopedia 

           6. (  ) Decúbito ventral 

           7. (  ) Canivete (Kraske) 

           8. (   ) Lateral 

 

AI. Superfície de suporte:        1. (  ) Sim    2. (  ) Não   
 

AJ. Qual superfície de suporte:    1. (  ) Convencional/ padrão            2. (   ) Viscoelástico 
 

AK. Coxim:    1. (   ) Sim    2. (   ) Não 
 

AL. Qual tipo de coxim:  1. (   ) Campo de algodão     2. (   ) Espuma     3. (   ) Viscoelástico 
 

AM. Local do coxim: __________________________________________ 
 

AN. Uso de bisturi elétrico: 1. (  ) Sim    2. (  ) Não   
 

AO. Local da placa de eletro cautério:    

1. (   ) Escápula direita                       

2. (   ) Escápula esquerda                    

3. (   ) Tríceps direito                         

4. (   ) Tríceps esquerdo                     

5. (   ) Vasto lateral direito                 

6. (   ) Vasto lateral esquerdo              

7. (   ) Posterior da coxa direita 

8. (   ) Posterior da coxa esquerda 

9. (   ) Panturrilha direita 

10. (  ) Panturrilha esquerda 

11. (   ) Tórax posterior direito 

12. (   ) Tórax posterior esquerdo 
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AP. Temperatura auricular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento da Aferição 
Temperatura Auricular 

(°C) 

BC. Ao entrar na SO  

BD. Início da indução anestésica  

BE. Início do procedimento cirúrgico  

BF. 60 min. após a indução anestésica  

BG. 120 min. após a indução anestésica  

BH. 180 min. após a indução anestésica  

BI. 240 min. após a indução anestésica  

BJ. Ao final do procedimento cirúrgico  

BK. Ao final da indução anestésica  

BL. Momento da saída da SO  

Parte III – Avaliação da Pele 

Período Pós-Operatório (T3, T4, T5 e T6). 
 

AQ. Alopecia focal: 

 

POI: T3 (ao término da cirurgia): 1.(  ) sim   2. (  ) não       

 Local:___________________________________________________ 
 

1º PO: T4 (até 24 h após a cirurgia):1. ( ) sim 2. ( ) não      

  Local:___________________________________________________ 
 

2º PO: T5 (de 24 a 48h após a cirurgia): 1.() sim 2.( )não    

 Local:___________________________________________________ 
 

3º PO:T6 (de 48 a 72h após a cirurgia): 1.()sim 2.() não       

Local:____________________________________________________ 

 

 
 

AR. Queimaduras: 

POI (T 3 - ao término da cirurgia):   1. (  ) Presente   2. (  ) Ausente     

Local:___________________________________________________ 
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AS. Lesão por pressão 

 

POI : T3 (ao término da cirurgia): 

1. Lesão de pele:  1.(   ) sim     2.(   ) não  

2.Local: ____________________________ 

3. Classificação:   

1.(    ) Estágio I 

2. (    ) Estágio II 

3. (    ) Estágio III 

4.(    ) Estágio IV 

5. (    ) Não Classificável 

6. (    ) Tissular Profunda 

7. (    )  Relacionada ao dispositivo médico/ 

 Classificação: ________ 

8. (    ) em membranas mucosas 

Local: ___________________________ 

 

 

1ºPO: T4 (até 24 h após a cirurgia):         

1. Lesão de pele:  1.(   ) sim     2.(   ) não 

2.Local: _____________________________ 

3.Classificação: 

1.(    ) Estágio I 

2. (    ) Estágio II 

3. (    ) Estágio III 

4.(    ) Estágio IV 

5. (    ) Não Classificável 

6. (    ) Tissular Profunda 

7. (  )  Relacionada ao dispositivo médico/  

Classificação: ________ 

8. (    ) em membranas mucosas 

Local: _______________________________ 

 

 

 2º PO: T5 (de 24 h a 48 após a cirurgia):      

1. Lesão de pele: 1.(   ) sim     2.(   ) não 

2. Local: ____________________________ 

3. Classificação:  

1.(    ) Estágio I 

2. (    ) Estágio II 

3. (    ) Estágio III 

4.(    ) Estágio IV 

5. (    ) Não Classificável 

6. (    ) Tissular Profunda 

7. (  )  Relacionada ao dispositivo médico 

Classificação: ________ 

8. (    ) em membranas mucosas 

Local: ___________________________ 

3º PO: T6 (de 48 h a 72 após a cirurgia):       

1. Lesão de pele: 1.(   ) sim     2.(   ) não 

2. Local: _____________________________ 

3. Classificação:  

1.(    ) Estágio I 

2. (    ) Estágio II 

3. (    ) Estágio III 

4.(    ) Estágio IV 

5. (    ) Não Classificável 

6. (    ) Tissular Profunda 

7. (  )  Relacionada ao dispositivo médico:  

Classificação: ________ 

8. (    ) em membranas mucosas 

Local: ______________________________ 
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Classificação das lesões de pele identificadas no pós-operatório 

(preconizada pela National Pressure Ulcer Advisory Panel – NPUAP, 2016) 

 

 Sistema internacional de classificação das úlceras por pressão NPUAP/EPUAP: 

1. Lesão por Pressão Estágio 1: Pele íntegra com eritema que não embranquece. 

2. Lesão por Pressão Estágio 2: Perda da pele em sua espessura parcial com exposição 

da derme. 

3. Lesão por Pressão Estágio 3: Perda da pele em sua espessura total. 

4. Lesão por pressão Estágio 4: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular. 

5. Lesão por Pressão Não Classificável: Perda da pele em sua espessura total e perda 

tissular não visível. 

6. Lesão por Pressão Tissular Profunda: descoloração vermelho escura, marrom ou 

púrpura, persistente e que não embranquece. 

7. Lesão por Pressão Relacionada a Dispositivo Médico: resulta do uso de 

dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos, apresenta o 

padrão ou forma do dispositivo. Deve ser categorizada usando o sistema de 

classificação de lesões por pressão. 

8. Lesão por Pressão em Membranas Mucosas: encontrada quando há histórico de 

uso de dispositivos médicos no local do dano.  
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 

 

Título do Projeto: Ocorrência de lesões perioperatórias por posicionamento e fatores 

associados. 
 
 
 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 
 
 

Você está sendo convidado (a) a participar do estudo “Ocorr ncia de les es 

perioperatórias por posicionamento e fatores associados”, por vir a submeter-se à cirurgia 

eletiva. Os avanços na área perioperatória ocorrem através de estudos como este, por isso a 

sua participação é importante. O objetivo deste estudo é avaliar o risco para ocorrência de 

lesões perioperatórias por posicionamento, segundo ELPO (Escala de Avaliação de Risco 

para o Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico), e os fatores 

sociodemográficos e clínicos associados. Caso você participe, deverá responder um 

questionário, o qual contém dados de identificação, sociodemográficos, clínicos e 

relacionados ao procedimento anestésico-cirúrgico e o pesquisador acompanhará sua cirurgia 

a fim de preencher um instrumento, que avalia o risco para desenvolvimento de lesões por 

posicionamento cirúrgico. Não será feito nenhum procedimento que lhe traga qualquer 

desconforto ou risco à sua vida. Espera-se que os benefícios decorrentes da participação 

nesta pesquisa sejam as diminuições de ocorrências de lesões, em decorrência do procedimento 

de avaliação da pele e da identificação do risco para desenvolvimento de lesões decorrentes do 

posicionamento. 

 
Você poderá obter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa 

ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela 

sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a 

garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será 

identificado com um número. 
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CEP: 38025-100 – Uberaba(MG) Telefone: (0**34) 3700-6776 

 E-mail: cep@pesqpg.uftm.edu.br 
 
  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE APÓS ESCLARECIMENTO 
 

 
 
Título do Projeto: “Ocorrência de lesões perioperatórias por posicionamento e fatores 

associados” 

 

 

Eu, _______________________________________________(nome do voluntário), li 

e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual 

procedimento a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e 

benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. 

Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por 

participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo. Receberei uma via deste Termo. 

 

 Uberaba,  ............./ ................../................ 
 
 
 
 
 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                Documento de Identidade               
 
 
 
 
 
 
Assinatura do pesquisador responsável                            Assinatura do pesquisador orientador 
 
 

Telefone de contato dos pesquisadores  

Maria Helena Barbosa - (34) 3600-6607/ 99117-3932 

Camila de Assunção Peixoto - (34) 3313-9364/ 997628084 

 
 
 
Em caso de dúvida em relação a esse documento, você pode entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro pelo telefone 

3700-6776. 
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ANEXO A - ESCALA DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

LESÕES DECORRENTES DO POSICIONAMENTO CIRÚRGICO (ELPO) 

 

Horário: ___________________ 

         Escore 

Itens 
5 4 3 2 1 Escores 

Tipo de posição 

cirúrgica 
Litotômica Prona Trendelemburg Lateral Supina  

Tempo de cirurgia Acima de 6h 
Acima de 4h 

Até 6 horas 

Acima de 2h 

até 4 horas 

Acima de 1h 

até 2 horas 
Até 1 h  

Tipo de anestesia 
Geral + 

regional 
Geral Regional Sedação Local  

Superfície de suporte 

Sem uso de 

superfície de 

suporte ou 

suportes 

rígidos sem 

acolchoamento 

ou perneiras 

estreitas 

Colchão da 

mesa cirúrgica 

de espuma 

(convencional) 

+ coxins feitos 

de campos de 

algodão 

Colchão da 

mesa cirúrgica 

de espuma 

(convencional) 

+ coxins de 

espuma 

Colchão da 

mesa cirúrgica 

de espuma 

(convencional) 

+ coxins de 

viscoelástico 

Colchão da 

mesa 

cirúrgica de 

viscoelástico 

+ coxins de 

viscoelástico 

 

Posição dos membros 

Elevação dos 

joelhos >90º  e 

abertura dos 

membros 

inferiores >90º 

 

ou 

 

Abertura dos 

membros 

superiores 

>90º 

 

 

 

Elevação dos 

joelhos >90º 

 

ou 

 

Abertura dos 

membros 

inferiores >90º 

 

Elevação dos 

joelhos <90º  e 

abertura dos 

membros 

inferiores <90º 

 

ou 

 

Pescoço sem 

alinhamento 

mento-esternal 

 

 

 

 

Abertura dos 

membros 

superiores 

<90º 

 

 

 

Posição 

anatômica 

 

Comorbidades 

Úlcera por 

pressão ou 

neuropatia 

previamente 

diagnosticada 

ou trombose 

venosa 

profunda 

Obesidade 

ou 

Desnutrição 

Diabetes 

mellitus 

Doença 

vascular 

Sem 

comorbidades 
 

Idade do paciente > 80 anos 
Entre 70 e 79 

anos 

Entre 60 e 69 

anos 

Entre 40 e 59 

anos 

Entre 18 e 39 

anos 
 

Escore Total: ___________________________________________________________________ 

 

* Escore de 7 a 35 pontos, quanto maior o escore, maior o risco para o desenvolvimento de lesões. 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DE 

RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LESÕES DECORRENTES DO 

POSICIONAMENTO CIRÚRGICO (ELPO) 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 




