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Apresentação pessoal 

• Graduado em Enfermagem pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas. 

• Pós graduação em Infecção Relacionado a Assistência a 
Saúde (IRAS), pela FHO Uniararas.  

• Gerente de Enfermagem da Irmandade de Misericórdia 
de Campinas- Santa Casa Campinas – Hospital Irmãos 
Penteado. 





Conhecendo o Hospital 

• Hospital geral adulto; 
• Em 2022, iniciamos com a atendimento Pediátrico; 
• 150 anos de história em Campinas; 
• Possuímos 143 leitos;  
• Centro Cirúrgico com  8 salas; 
• Pronto Atendimento geral e ortopédico; 
• 12 leitos de Centro de Tratamento de Queimaduras; 
• 27 leitos de UTI COVID em 2021; 
• Fomos referência para Campinas, no atendimento de 

COVID 19 (UTI e clinica medica); 
• ONA nível I; 







Introdução 

• A definição de lesão por pressão segundo o National 
Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), “Lesão por 
pressão, está localizada na pele e/ou tecidos 
subjacentes, geralmente sobre  uma proeminência 
óssea, resultante de pressão isolada ou combinada de 
com forças de cisalhamento, e/ou fricção, são danos 
ocasionados, durante a internação do paciente. 



Objetivo 

• Reduzir a incidência de lesão por pressão, adquiridas 
durante a hospitalização na UTI COVID 19, da 
Irmandade de Misericórdia de Campinas- Santa Casa 
Campinas - Hospital Irmãos Penteado. 



Materiais e Métodos
• Reunião diária do Huddle; 
• Qualidade X Não conformidade X Notificação; 
• 19 LPP no mês; 
• Perfil da unidade (prona, obesidade, TOT); 
• Dificuldade no reposicionamento no leito;
• Reunião com os enfermeiros para discussão dos casos;
• Ideia do efeito sonoro dentro da unidade; 
• Custos; 
• Apoio da engenharia e administração hospitalar; 
• Efeito sonoro que dispara de 2/2 horas, horários 

estabelecidos;   
• Não tivemos ouvidoria. 
  



Resultados 



Em 2021, maior pico de Lesão por pressão:

Julho – com 19 notificações junto a NOTIVISA.

Pensado na melhoria desses casos, Gerente de 

Enfermagem: Felipe Venâncio, criou o plano de ação e 

treinou os enfermeiros sobre as LPP’S: 

� Instalação de efeito sonoro dentro da 

UTI-COVID.

•JULHO: foi responsável por 20% de notificações de 

LPP’S, com 95 saídas de pacientes.

•AGOSTO: Instalação e treinamento dos enfermeiros 

da unidade, com queda para 12% de notificações de 

LPP’S, com 70 saídas de pacientes.

•SETEMBRO: 6% de lesão dentro da unidade, com 47 

saídas de pacientes.

•OUTUBRO: 4% lesão notificadas dentro da unidade, 

com 43 saídas de pacientes.

Resultado de 03 meses de acompanhamento dos 

indicadores: queda proporcional de 80% de redução 

de LPP’S. 



Resultados

 
•Redução no consumo de coberturas para as lesões, 
Papaína, Sulfadiazina de prata, Hidrogel, gaze, micropore, 
tempo da enfermagem. 
  



Conclusão 

• Portanto, com a instalação do efeito sonoro dentro da 
UTI COVID, trouxe mais segurança para os nossos 
pacientes, no que tange aos cuidados prestados, além 
disso deixamos todas as equipes empenhadas no 
processo do cuidado e na  prevenção da LPP, trazendo 
inovação a nossa instituição.  



“Acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser 
transformados em ações, em ações que tragam resultados” Florence 

Nightingale.  
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