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Introdução

A lesão por pressão (LP) durante a internação hospitalar é

um tema de extrema importância para toda a equipe

multiprofissional. São considerados fatores de risco para

desenvolver LP: mobilidade limitada, portador de diabetes,

deficiência de perfusão e circulação, estado nutricional

prejudicado, pele úmida, aumento da temperatura corporal,

idade avançada, percepção sensorial prejudicada, presença

de dispositivo médico, entre outros(1-2).

Uma equipe de enfermagem no intuito de realizar as boas

práticas recomendadas para prevenção de LP desenvolveu

um projeto intitulado “Bloco Vira-Vira” utilizando a tecnologia

cuidativo-educacional (TCE). Um exemplo de facilitador que

pode ser utilizada na TCE é o lúdico que se caracteriza por

utilizar a forma descontraída e interativa, permitindo diálogos

e contribuindo na transferência de conhecimento,

estimulando o sujeito em agente transformador de forma

prazerosa(3).

Portanto, o presente estudo tem como objetivo relatar a

experiência do desenvolvimento de uma intervenção de

enfermagem utilizando a tecnologia cuidativo-educacional
através do lúdico na prevenção de lesão por pressão.

Relato de experiência

O projeto “Bloco Vira-Vira” foi realizado de fevereiro a março

de 2021, em unidade de internação semi-intensiva em um

hospital filantrópico da capital de São Paulo. O relato foi

baseado na experiência de uma equipe multiprofissional de

saúde.

Discussão

O projeto consistiu em mobilizar a equipe a entrar em todos

os quartos que o paciente possuía risco (moderado e alto)

para LP com o objetivo de realizar educação em saúde e

melhor adesão à prática de medidas preventivas de LP,

proporcionando o envolvimento da equipe multiprofissional,

paciente e familiares.

A equipe multiprofissional (enfermeiro, técnico de

enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, coordenadora de

enfermagem) entrava nos quartos com apetrechos de

carnaval (máscara, colar, tiara) juntamente com o cartaz do

Bloco Vira-Vira e explicava para os pacientes e familiares o

porquê da campanha, deixando anotado no quadro

multidisciplinar do cuidado os horários das mudanças de

decúbito para que eles fossem protagonistas do cuidado e

cobrassem essa prática de toda equipe assistencial.

Durante esse momento já era realizada a mudança de

decúbito, ao som da marchinha “Vira vira vira, vira vira vira,

virou” e era entregue uma máscara de carnaval.

A TCE é a interface entre o cuidar e educar, desenvolvido

pela enfermagem, com o intuito de construir o conhecimento,

individual e coletivo, além de propiciar fatores favoráveis para

a conscientização de todos os envolvidos através de uma

interação efetiva, construindo conhecimentos e aprimorando

competências(4-5).

Ressalta-se que nesse conceito há a interseção da educação

e do cuidado com o intuito de facilitar o processo de

empoderamento, autonomia, e reestabelecimento do

autocuidado do indivíduo(5).

Na ação utilizou-se o lúdico associado ao carnaval,

tradicional festa popular brasileira, em consonância ao

período em que a campanha fora realizada (mês do

carnaval).

Conclusão

A equipe multiprofissional se engajou na prevenção da LP e

pode-se notar maior adesão do paciente às mudanças de

decúbito, e até a solicitação para este acompanhando o

registro de horários registrados no quadro do paciente.

Assim, favorecendo a prevenção da LP.

Foi possível perceber a importância da educação em saúde,

e também, das responsabilidades relacionadas à proteção da

pele. O uso da estratégia lúdica associado ao carnaval

propiciou que os paciente, familiares e acompanhantes, além

da equipe multiprofissional, se conscientizassem da

importância da mudança de decúbito de forma motivadora e

agradável.
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