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RESUMO 

 

 

CAMILLO, Débora de Fátima. Avaliação clínica e tecnológica de protetores nasais 
empregados na ventilação não invasiva de recém-nascidos. 2016. 208 f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Biomédica) – Programa de Pós 
Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Curitiba, 2016. 

 

 

A lesão nasal decorrente do uso da ventilação não invasiva (VNI) é um evento adverso 
cada vez mais comum nas unidades de terapia intensiva neonatais (UTIN) e apresenta 
consequências a curto e longo prazo. Esta lesão pode resultar em sequelas tanto de 
ordem estética quanto funcional, limitar o uso da VNI em RN que necessita desse 
suporte ventilatório, causar desconforto e septicemia; podendo aumentar, desta 
forma, o tempo de internamento na UTIN. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar 
tecnológica e clinicamente os protetores nasais empregados na VNI de RN internados 
na UTIN. A metodologia consistiu primeiramente em levantar as possíveis causas da 
lesão nasal e avaliar os fatores de risco associados ao seu desenvolvimento. Em 
seguida, foi realizado um ensaio clínico randomizado para comparar os efeitos de três 
tipos de proteção nasal e das prongas novas e esterilizadas sobre a gravidade da 
lesão nasal. E por fim, foi realizada a caracterização térmica e estrutural dos protetores 
nasais após serem envelhecidas com temperatura e umidade no interior da 
incubadora neonatal. As principais causas da lesão foram relacionadas às 
características do material, a problemas no equipamento, a fatores assistenciais, 
neonatais e profissionais. Neste estudo, foram constatados como fatores de risco: a 
idade gestacional, a massa ao nascer, o tempo total de permanência na VNI, a 
reutilização deste suporte, o tempo da primeira utilização e da reutilização da VNI, 
bem como o tempo de internação na UTIN. Não foram observadas diferenças 
significativas na gravidade da lesão quando comparadas as três proteções estudadas, 
nem quando utilizadas prongas novas e esterilizadas. Quanto à análise dos materiais, 
foi constatado que a exposição à temperatura e à umidade alterou a percentagem de 
cristalinidade e a rugosidade das proteções nasais estudadas.  
 
Palavras-chave: Recém-nascido. Ventilação não invasiva. Lesão nasal. Proteção 
nasal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

CAMILLO, Débora de Fátima. Clinical and technological assessment of nasal 
protectors employed in non-invasive ventilation of newborns. 2016. 208 f. Dissertation 
(Mestrado em Engenharia Biomédica) – Programa de Pós Graduação em Engenharia 
Biomédica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 
 
 
 

The nasal injury resulting from the use of non-invasive ventilation (NIV) is an adverse 
event increasingly common in the newborn intensive care unit (NICU) and shows the 
short and long term consequences. This lesion can result both aesthetic and functional 
sequelae, limit the use of NIV in newborns who need this ventilatory support, cause 
discomfort and septicemia, may thereby increase the length of stay in NICU. This 
research aims to evaluate technological and clinically nasal protectors used with NIV 
of newborns admitted to the NICU. The methodology consisted primarily in raising the 
possible causes of nasal injury and assess the risk factors associated with its 
development. Then, it was conducted a randomized clinical trial to compare the effects 
of three kind of nasal protector and new and sterilized prongs on the severity of nasal 
lesions. And finally, it was performed the thermal and structural characterization of 
nasal protection after being aged with temperature and humidity inside the neonatal 
incubator. The main causes of injury were related to characteristics of the material, 
equipment problems, assistive, neonatal and professional factors. In this study, it was 
found as risk factors: gestational age, weight at birth, the total time stay in the NIV, the 
reuse of this support, the time of first use and reuse of NIV and the length of stay in 
the NICU. They were not observed significant differences in lesion severity when 
compared the three protectors studied, nor when used new and sterilized prongs. The 
materials analysis indicated that exposure to temperature and humidity changed the 
percentage of crystallinity and the roughness of the nasal protections studied. 
 
Keywords:  Newborn, non-invasive ventilation, nasal injury, nasal protector.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

  

A prematuridade é considerada um grande problema de saúde pública devido 

aos elevados índices de morbimortalidade infantil (OLIVEIRA e MORAN, 2009). Nesse 

período, as afecções inerentes ao sistema respiratório são frequentes e, por esta 

razão, o suporte ventilatório mecânico não invasivo é comumente usado nos recém-

nascidos pré-termos (RNPT) (NICOLAU e ANDRADE, 2012). 

O aperfeiçoamento dos equipamentos e o desenvolvimento de novas 

metodologias de ventilação vêm contribuindo de modo significativo para prolongar a 

sobrevida dos RNPT (ROCHA et al., 2009). Na década de 70, a sobrevivência de 

recém-nascidos (RN) com menos de 1000 g era de 10%. Atualmente, estes índices 

são superiores a 70% (FRIEDRICH et al., 2005). 

Em decorrência do maior conhecimento das complicações relacionadas ao 

uso da ventilação mecânica invasiva (VMI), especialmente em recém-nascidos (RN), 

a ventilação não invasiva (VNI) começou a ser utilizada como opção terapêutica 

(SARMENTO, 2011).  

A VNI é uma técnica que fornece suporte ventilatório sem a necessidade de 

instituir uma via área artificial, evitando desta forma, possíveis complicações inerentes 

à presença do tubo endotraqueal na VMI (NICOLAU e ANDRADE, 2012).  

A pronga binasal curta é a interface mais utilizada na maioria das Unidades 

de Terapia Intensiva Neonatais (UTIN) devido à facilidade de uso, baixo custo, por ser 

menos invasiva, por fornecer pressão relativamente constante e permitir bom acesso 

ao paciente (KOPELMAN, et al., 2004). Apesar das vantagens, esse dispositivo pode 

lesar as narinas causando desconforto e desfiguramento (CAMPBELL et al., 2006).  

As complicações nasais associadas com o uso da VNI incluem eritema nasal, 

escoriações, necrose e laceração (LI et al., 2015) e podem resultar em sequelas tanto 

de ordem estética quanto funcionais (FISCHER et al., 2010).   
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Devido à vulnerabilidade cutânea, os RNPTs e de baixa massa ao nascer são 

mais susceptíveis à lesão nasal secundária com o uso da pronga nasal 

(YONG et al., 2000 e ROBERTSON et al., 1996). 

A lesão nasal é um evento adverso cada vez mais comum nas UTINs e 

apresenta consequências a curto e longo prazo (FISCHER et al., 2010). Esse evento 

aumenta a morbimortalidade, prolonga o tempo de hospitalização e eleva os custos 

do tratamento (VENTURA et al., 2012). 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

 

Avaliar tecnológica e clinicamente os protetores nasais empregados na VNI 

de RNs internados na UTIN.  

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Identificar as possíveis causas relacionadas à lesão nasal decorrente do 

uso da VNI com pronga binasal curta; 

2. Avaliar os fatores de risco associados à lesão nasal decorrente do uso de 

VNI com proteção nasal;  

3. Analisar os efeitos de distintos materiais usados como proteção nasal com 

relação à lesão causada durante o uso da VNI; 

4. Avaliar os efeitos do uso de prongas binasais curtas de modelos distintos, 

novas ou esterilizadas, em função do aparecimento da lesão nasal e  

5. Avaliar os efeitos da temperatura e da umidade sobre as propriedades 

térmicas e estruturais das proteções nasais estudadas.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A manutenção da integridade da pele do RN internado na UTIN é motivo de 

preocupação para os profissionais da saúde, uma vez que as lesões de pele 

predispõem o RN às infecções, podendo causar sequelas e até mesmo aumentar 

tempo de internação (SOUSA, A et al., 2011). 

A lesão nasal pode limitar o uso da VNI em RNs que necessitam deste suporte 

ventilatório e também ser a causa de uma inexplicável septicemia (CARLISLE et al., 

2010 e DAVIS et al., 2009). Observa-se produção excessiva de secreção nasal em 

consequência da lesão, podendo resultar em apnéia obstrutiva e sequelas 

adversas (YONG et al., 2000). 

A injúria nasal pode representar uma fonte de desconforto para os pacientes 

(FISCHER et al., 2010). Em virtude do quadro álgico, observa-se acréscimo da 

pressão arterial e da pressão intracraniana, o que pode aumentar o risco de 

hemorragias interventriculares e, consequentemente, alterações no desenvolvimento 

motor dos RNs (BRASIL, 2013). 

Diante das morbidades associadas à lesão nasal, os RNPTs podem 

permanecer por longos períodos hospitalizados na UTIN, tornando-se mais 

vulneráveis aos processos infecciosos e procedimentos invasivos. Em função disso, 

ações preventivas para minimizar as lesões nasais provenientes do uso de prongas 

binasais devem ser desenvolvidas nas UTINs, contribuindo para a saúde dos RNPTs 

e para redução dos gastos públicos com tratamentos das comorbidades relacionados 

às referidas lesões. 

Para minimizar a ocorrência e a gravidade da lesão nasal, são utilizadas 

proteções nasais de hidrocolóide (XIE, 2014) e gel de silicone (GÜNLEMEZ et al., 

2010) sobre a base do septo em RNs submetidos a VNI. Até o momento, não foram 

encontrados estudos que comparassem a eficiência dessas duas proteções na 

prevenção da lesão nasal, nem que avaliassem seu comportamento térmico e 

estrutural quando submetidos às condições ambientais a que os RNs estão expostos 

na UTIN.  

Desta forma, a realização de estudos que comparem qual das proteções 

nasais é mais eficiente na prevenção da lesão nasal contribuirão para melhorar a 

assistência prestada aos RNs que necessitam de suporte ventilatório não invasivo.  
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. No Capitulo 1, 

contextualiza-se do tema estudado e apresentam-se os objetivos gerais e específicos, 

e a justificativa para a realização desta pesquisa. No Capítulo 2, apresenta-se a 

fundamentação teórica com a explicação dos seguintes temas: prematuridade e 

necessidade de VNI, suporte ventilatório não invasivo, tipos de interface, anatomia e 

fisiologia do sistema tegumentar e do nariz, lesão nasal, incidência e fatores de risco, 

proteção nasal, degradação de polímeros e ensaios de caracterização de polímeros. 

O Capítulo 3 descreve a metodologia deste estudo, dividida em quatro etapas. A 

primeira etapa compreende a metodologia empregada para a caracterização das 

causas da lesão nasal. A segunda corresponde à avaliação dos fatores de risco 

associados à lesão nasal. A terceira etapa refere-se à metodologia adotada na 

comparação clínica entre as proteções nasais e, por último, na quarta etapa, 

descreve-se a metodologia empregada na caracterização térmica e estrutural das 

proteções nasais. No Capítulo 4, mostram-se os resultados obtidos a partir do 

desenvolvimento das quatro etapas. No Capítulo 5, discutem-se os referidos 

resultados com os trabalhos consultados na literatura e apresentam-se as sugestões 

para trabalhos futuros. Por fim, o Capítulo 6 refere-se às conclusões deste estudo.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 PREMATURIDADE E NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI)  

 

 

O nascimento prematuro é a principal causa de morbidade neonatal e a maior 

causa de morte entre os RNs (PASSINI et al., 2014).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO) (2013), anualmente cerca 

de 15 milhões de crianças nascem antes de completar 37 semanas de gestação e 

aproximadamente um milhão de RNPTs evoluem para óbito. O Brasil ocupa o 10º 

lugar no ranking de países com maior número de nascimentos prematuros, com cerca 

de 300.000 nascimentos por ano (BLENCOWE et al., 2012).  

A Academia Americana de Pediatria (AAP) define como RNPT todo RN com 

idade gestacional (IG) inferior a 38 semanas ou 266 dias. Para a WHO são 

considerados prematuros os RN com IG inferior a 37 semanas ou 259 dias 

(MARCONDES et al., 2002). 

De acordo com a WHO (1977), os RN que apresentam IG de 32 a 37 semanas 

são classificados como prematuros moderados, os que possuem IG de 28 a 32 

semanas são considerados muito prematuros e os que apresentam IG inferior a 28 

semanas são classificados como prematuros extremos. 

A instabilidade dos sistemas hormonais e neurogênicos é uma característica 

importante do RN. Esta instabilidade é decorrente em parte do desenvolvimento 

imaturo dos diferentes órgãos do corpo e em parte pelo fato de que os sistemas de 

controle necessitam de um período de tempo para se ajustarem após o nascimento 

(GYTON e HALL, 2006). 

No RNPT, tais problemas são exacerbados devido à prematuridade (GYTON 

e HALL, 2006). Os referidos RNPT apresentam riscos de desenvolver complicações 

respiratórias devido à imaturidade do sistema respiratório, sendo necessário, na 

maioria das vezes, um suporte ventilatório (FLENADY e GRAY, 2002). 
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2.2 VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA (VNI) 

 

 

A VNI compreende a técnica que fornece suporte ventilatório sem a 

necessidade de instituir via área artificial, como o tubo endotraqueal ou a 

traqueostomia. Tem por objetivo facilitar as trocas gasosas, reduzir a fadiga muscular 

com a diminuição do trabalho respiratório, melhorar a capacidade residual funcional e 

a ventilação alveolar, bem como, a complacência pulmonar (SARMENTO, 2011 e 

MAHMOUD et al., 2011).  

Ela pode ser aplicada em várias modalidades, dentre elas: pressão positiva 

contínua das vias aéreas (CPAP), ventilação com pressão de suporte (PSV) e 

ventilação nasal com pressão positiva intermitente (NIPPV) (NICOLAU e ANDRADE, 

2012). 

 

 

2.2.1 Pressão Positiva Contínua das Vias Aéreas (CPAP) 

 

 

A VNI foi iniciada em neonatologia por meio da CPAP, que consiste na 

aplicação de uma pressão supra-atmosférica durante todo o ciclo ventilatório 

(NICOLAU e ANDRADE, 2012).  

Nessa modalidade, uma pressão positiva é aplicada constantemente nas vias 

aéreas durante o ciclo respiratório com o objetivo de melhorar as trocas gasosas e 

evitar o colapso alveolar (SARMENTO, 2011). 

O mecanismo de funcionamento da CPAP é embasado na fisiologia do 

gemido expiratório que é um mecanismo de defesa apresentado pelo RN frente à 

perda progressiva de volume pulmonar causado por determinadas doenças 

pulmonares (KOPELMAN et al., 2004).  

O RN, quando em dificuldade para manter uma ventilação adequada, contrai 

parcialmente a laringe e as cordas vocais durante a expiração, com o intuito de 

prolongar o tempo expiratório e gerar uma pressão positiva, conservando, desta 

forma, a capacidade residual funcional e as trocas gasosas (KOPELMAN et al., 1998).  

Mediante este conceito, Gregory et al. (1971) desenvolveu um equipamento 

de fluxo contínuo, no qual o ramo expiratório era mergulhado em um selo d’água para 
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gerar uma pressão expiratória positiva final e beneficiar o RN com dificuldades 

ventilatórias.  

Atualmente, há duas formas principais de gerar a CPAP. Uma delas 

corresponde ao sistema incorporado ao próprio ventilador mecânico programado para 

o modo CPAP, com características próprias de cada fabricante. A outra é por meio de 

um sistema artesanal construído com um recipiente do tipo selo d’água (LIMA et al., 

2004). Ambos necessitam de um gerador de fluxo para fornecer suprimento contínuo 

de ar quente e umidificado, um gerador de pressão, o qual cria uma pressão positiva 

no circuito e um sistema de conexão às vias aéreas do RN (MAHMOUD et al., 2011). 

A CPAP em selo d’água (Figura 1) é simples e fácil de ser adaptada em RN 

(DE PAOLI, A et al., 2003). O aparelho possui um fluxo contínuo que é fornecido por 

meio de uma fonte de oxigênio, o qual pode ser misturado ou não a uma fonte de ar 

comprimido. Este fluxo de ar é direcionado para um umidificador aquecido e conduzido 

para o paciente através de um circuito inspiratório. O ramo expiratório é conectado a 

um recipiente contendo água destilada (selo d’água). Ao expirar, o paciente exala 

contra a coluna de água gerando, desta forma, uma pressão positiva final nas vias 

aéreas.  O nível de pressão é modificado pela profundidade em que o circuito do ramo 

expiratório é imerso dentro do recipiente (YAGUI et al., 2011).  

 

 

 

Figura 1 – Representação esquemática da CPAP em selo d’água. 
Fonte: Adaptado de Lima et al. (2004). 
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Na CPAP gerada pelo ventilador (Figura 2), as fontes de gás estão interligadas 

ao aparelho e os ajustes de fluxo e fração inspirada de oxigênio são feitos em 

dispositivos específicos para cada parâmetro, enquanto a pressão positiva é oferecida 

por uma válvula expiratória no circuito do ventilador mecânico (LIMA et al., 2004 e 

DAVIS et al., 2009). 

 

 

 

Figura 2 – Representação esquemática da CPAP incorporada ao ventilador. 
Fonte: Adaptado de Lima et al. (2004). 

 

 

A CPAP nasal é usada predominantemente com o objetivo de manter os 

pulmões expandidos em condições em que os alvéolos tendem a colapsar ou estão 

repletos de fluidos. É comumente indicada para neonatos com síndrome do 

desconforto respiratório, apneia da prematuridade, síndrome da aspiração do 

mecônio, prevenção da intubação endotraqueal e para facilitar o desmame da VMI 

(SARMENTO, 2011). 

A CPAP estabiliza e aumenta o diâmetro das vias aéreas superiores, reduz a 

resistência inspiratória e diminui o esforço respiratório. Além disso, previne o colapso 

alveolar, melhora a complacência pulmonar, aumenta a capacidade residual funcional, 

redistribui o líquido alveolar e conserva a função do surfactante por prevenir os ciclos 

repetidos de colapso e reinsuflação das vias aéreas distais (KOPELMAN et al., 2004). 
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A via aérea superior do RNPT é muito complacente, o que aumenta o risco de 

colapso. Além disso, os RNPTs apresentam dificuldade em manter os volumes 

pulmonares devido à deficiência do surfactante e à hipotonia muscular. A aplicação 

da CPAP auxilia a expansão dos pulmões e impede o colapso alveolar (DAVIS et al., 

2009).  

 

 

2.2.2 Ventilação com Pressão de Suporte (PSV)  

 

 

A PSV é um modo ventilatório no qual a pressão positiva é utilizada para 

auxiliar cada uma das respirações espontâneas do paciente. Ela inicia e termina em 

sincronia com o esforço inspiratório realizado pelo paciente (BARBAS et al., 2014).  

Ali et al. (2007) avaliaram os efeitos da CPAP e da PSV em 15 RNPTs de 

baixo peso que intercalaram aleatoriamente CPAP e PSV por um período de 2 h 

consecutivas. As seguintes variáveis foram avaliadas: volume corrente, ventilação 

minuto, sincronia toraco-abdominal, esforço respiratório, saturação de oxigênio e 

pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial. Os autores constataram que 

houve redução significativa da assincronia toraco-abdominal e do esforço respiratório 

durante a ventilação no modo PSV quando comparada ao modo CPAP.  

 

 

2.2.3 Ventilação Nasal com Pressão Positiva Intermitente (NIPPV) 

 

 

A NIPPV é um modo de suporte ventilatório não invasivo que combina a CPAP 

com respirações intermintentes do ventilador (BHANDARI et al., 2009). 

Este modo aumenta intermitentemente a pressão faríngea permitindo volumes 

correntes maiores, e contribui na estabilização da parede torácica e, 

consequentemente, na diminuição do trabalho respiratório (RESENDE et al., 2012). 
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2.3 TIPOS DE INTERFACE  

 

 

As interfaces são dispositivos fundamentais para o fornecimento da VNI. 

Atualmente, há uma grande variedade de interfaces no mercado com diferentes 

tamanhos, tipos, formas e materiais (SARMENTO, 2011). 

São considerados interfaces: a máscara orofacial, a máscara nasal, a 

máscara facial total, pronga nasal única curta, pronga nasofaríngea e a pronga binasal 

curta (MAHMOUD et al., 2011 e TREVISANUTO et al., 2005). 

As interfaces mais comumente utilizadas em VNI são as máscaras nasais e 

as prongas binasais curtas (KIERAN et al., 2012 e GUPTA et al., 2015).  

A Figura 3 ilustra um modelo de máscara nasal e de pronga binasal curta 

utilizadas em neonatologia. 

 

 

  

(a) (b) 

 
Figura 3 – Interfaces utilizadas em VNI: (a) máscara nasal e (b) pronga nasal.  
Fonte: www.fphcare.co.nz. 

 

 

Kieran et al. (2012) avaliaram o sucesso da CPAP via pronga ou máscara 

nasal na prevenção da intubação nas primeiras 72 h de terapia. Foram avaliados 120 

RNs os quais foram alocados em dois grupos. O primeiro grupo usou pronga nasal e 

foi composto por 62 RNs. Destes, 32 RNs (52%) foram intubados no prazo de 72 h. 

Já o grupo que usou a máscara nasal foi constituído por 58 RNs e apenas 16 RNs 

(28%) necessitaram ser intubados. Os autores constataram que a CPAP foi 

significativamente mais eficaz na prevenção da intubação dentro de 72 h quando 

administrado via máscara nasal em comparação com as prongas nasais.  
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Goel et al. (2015) compararam os efeitos da CPAP entregue por máscara e 

por pronga nasal em 118 RNPTs com idade gestacional entre 27 e 34 semanas. Dos 

118 RNPTs, 61 RNPTs usaram máscara e 57 RNPTs fizeram uso de pronga. Foram 

avaliadas a falha da terapia com CPAP e a ocorrência de lesão nasal. No grupo que 

usou máscara, 8 RNPTs (14%) necessitaram ser intubados em um período inferior a 

72 h. Já no grupo que usou a pronga, isso ocorreu em 14 (25%) dos RNPTs. A 

incidência e a gravidade do trauma nasal foram significativamente menores no grupo 

que fez uso de máscara nasal.  

As máscaras nasais são pouco disponíveis em nosso meio (NICOLAU e 

ANDRADE, 2012), sendo que as prongas binasais são as interfaces mais utilizadas 

(KOPELMAN et al., 1998). 

Medeiros, Carvalho e Soriano (2012) realizaram levantamento de dados 

referente ao uso de VNI em 78 UTINs do Nordeste Brasileiro e constataram que 69 

UTINs (88,4%) fazem uso da VNI como suporte ventilatório e a maioria destas 

(65 UTINs) utilizam a pronga binasal curta como interface.    

As prongas nasais podem ser curtas (6 a 15 mm) ou longas (40 a 90 mm) e 

únicas ou binasais (GUPTA et al., 2015). As prongas binasais curtas são as mais 

utilizadas porque oferecerem menor resistência ao fluxo aéreo (NICOLAU e 

ANDRADE, 2012); além disso, são mais eficazes na prevenção da reintubação em 

RNPT quando comparadas à prongas nasofaríngeas (DE PAOLI, A et al., 2003 e 

GUPTA et al., 2015).   

Embora as prongas nasais apresentem vantagens e sejam os dispositivos 

mais utilizados, elas podem causar lesão nasal, um evento adverso cada vez mais 

presente nas UTINs (McCOSKEY, 2008). 

 

 

2.4 ANATOMIA E FISIOLOGIA 

 

 

2.4.1 Sistema tegumentar  

 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano (MOORE, 2007). Ela é composta por 

três camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme (DELAMARCHE et al., 2006). 
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A epiderme é a camada mais superficial constituída de um epitélio 

estratificado pavimentoso queratinizado. A derme compreende o tecido conjuntivo 

ricamente vascularizado e inervado sobre qual repousa a epiderme. A hipoderme, por 

sua vez, é a camada mais profunda da pele e é composta por lóbulos gordurosos 

(DELAMARCHE et al., 2006)  

O desenvolvimento da pele inicia-se por volta da 10ª semana de gestação. 

Entre o final do primeiro e o início do segundo trimestre de gestação ocorre a 

maturação das estruturas da pele com diferenciações estruturais e funcionais. Ao final 

do terceiro trimestre, a pele do feto é similar à pele do adulto; porém, apresenta pouca 

efetividade como barreira (LOPEZ e CAMPOS, 2010).  

A pele é um órgão multifuncional de grande importância, que age como 

barreira cutânea opondo-se à penetração de moléculas exógenas. Além disso, 

promove proteção mecânica, termorregulação, vigilância imunológica e previne a 

perda dos fluídos corporais (DELAMARCHE et al., 2006 e FERNANDES et al., 2011).  

Os RNs apresentam particularidades anatomofisiológicas e funcionais 

próprias do seu período etário. Dependendo da idade gestacional, a pele apresenta 

certas diferenças. A pele do RN com idade gestacional de 37 a 41 semanas é lisa e 

fina. Além disso, é úmida e quente ao toque apresentando, geralmente, a lanugem 

protetora nos ombros e costas e uma quantidade moderada de vérnix caseoso ao 

nascer. Já a pele do RN com idade gestacional inferior a 37 semanas é muito fina 

(com estrato córneo mais delgado), transparente, gelatinosa, avermelhada, com 

pouco vérnix caseoso e veias visíveis, devido à escassez de tecido adiposo e 

superficialidade da rede capilar (BRÊTAS et al., 2005 e FERNANDES et al., 2011). 

Os RNs, principalmente os prematuros, possuem a superfície cutânea com 

pH tendendo ao neutro, o que reduz a defesa contra a excessiva proliferação 

bacteriana (FERNANDES et al., 2011). A derme dos RNs possui fibras menos 

elásticas e a junção dermoepidérmica é deficiente apresentando alta permeabilidade 

(SANTOS e COSTA, 2014). A função de barreira vital é menos efetiva tornando-os 

mais susceptíveis a traumas cutâneos (FERNANDES et al., 2011). 
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2.4.2 Nariz 

 

 

O desenvolvimento do nariz inicia-se no final da 6ª semana de gestação. Por 

volta da 10ª semana, sua estrutura encontra-se completamente formada, mas 

continua crescendo até a 20ª semana, quando sua dimensão torna-se proporcional ao 

tamanho da cabeça (McCOSKEY, 2008).  

O nariz é composto por duas estruturas: o nariz externo e a cavidade nasal 

(MOORE, 2007). O nariz externo é a parte visível que se projeta da face e seu 

esqueleto é principalmente cartilaginoso. Ele é formado pelo processo frontal da 

maxila, dois ossos nasais, cartilagem e tecido conjuntivo gorduroso (SCANLAN et al., 

2000). De acordo com Moore (2007), o nariz externo é caracterizado pelas seguintes 

regiões: dorso, septo nasal, narinas e asas nasais. O septo nasal divide o nariz em 

duas cavidades e é constituído de uma parte óssea na região póstero-superior e de 

uma parte cartilaginosa que se estende da região anterior até a columela 

(DELAMARCHE et al., 2006).  

A cavidade nasal compreende a região que se inicia nas narinas até a parte 

nasal da faringe. Ela é revestida por mucosa com exceção do vestíbulo nasal, o qual 

é revestido por pele (MOORE, 2007). 

Burget e Menick (1985) propuseram a divisão do nariz em subunidades 

estéticas, as quais compreendem: o teto, o dorso, lateral do nariz, ponta, asa e 

columela. A Figura 4 exibe a referida subdivisão proposta por Burget e Menick (1985).   

 

1-Teto

1

2-Dorso

3-Lateral

4-Ponta

5-Asa

6-Teto

2
3

4

5

6

3

5

1

2

3

4
5

6

 

Figura 4 – Subunidades nasais – frontal e lateral. 
Fonte: Adaptado de Burget e Menick, 1985. 
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2.5 LESÃO NASAL DECORRENTE DO USO DA VNI 

 

 

Devido à vulnerabilidade da pele, a ocorrência de lesões cutâneas é comum 

nos RNs (SOUSA, A et al., 2011). A pressão exercida pela pronga binasal sobre o 

septo do RN pode resultar no desenvolvimento de lesões nesta região, chamadas 

úlceras por pressão (PILLOW, 2012).  

A National Pressure Ulcer Advisory Panel (2014) classifica as úlceras por 

pressão em quatro categorias:  

a. Categoria I – Eritema não branqueável. Neste estágio da lesão, a pele 

encontra-se intacta com rubor não branqueável; 

b. Categoria II - Perda parcial da espessura da pele. As lesões de Estágio II 

caracterizam-se pela perda parcial da espessura da derme que se 

apresenta como uma ferida superficial com leito vermelho-rosa sem tecido 

desvitalizado;  

c. Categoria III - Perda total da espessura da pele. As úlceras de Estágio III 

apresenta perda total da espessura dos tecidos. O tecido adiposo 

subcutâneo pode ser visível, mas os ossos, tendões ou músculos não 

estão expostos;  

d. Categoria IV - Perda total da espessura dos tecidos. As úlceras de Estágio 

IV apresentam perda total da espessura dos tecidos com exposição óssea, 

dos tendões ou dos músculos.  

Devido à falta de uma classificação específica para as lesões nasais 

decorrentes do uso da VNI, Fischer et al. (2010) propuseram em seu estudo, uma 

classificação baseada na categorização da National Pressure Ulcer Advisory Panel, 

que consiste de três estágios. No Estágio I, verifica-se eritema não branqueável; 

porém, a pele encontra-se intacta. No Estágio II, ocorre perda parcial da espessura 

da derme que se apresenta como uma ferida superficial com leito vermelho sem crosta 

e, por fim, no estágio III, ocorrem necrose e perda total do tecido. 

Os referidos autores avaliaram a incidência e a gravidade da lesão nasal em 

989 RNs com idade gestacional média de 34 semanas e massa média ao nascer de 

2142 g, internados na UTIN que necessitaram de VNI por período superior a 24 h. 

Eles observaram a ocorrência de lesão nasal em 420 (42,5%) pacientes, sendo que 

371 lesões foram de Estágio I, 46 de Estágio II e apenas 3 lesões de Estágio III. Os 
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referidos autores constataram ainda que a incidência e a gravidade da lesão são 

inversamente proporcionais à idade gestacional e a massa ao nascer.   

As injúrias nasais podem variar desde uma simples hiperemia, sangramento, 

formação de crostas, necrose até a destruição total da columela e do septo nasal 

(MILLET et al., 1997).  

O dano tecidual compromete as funções da pele e torna-se porta de entrada 

para agentes infecciosos (BONFIM et al., 2014a).  

A lesão nasal é decorrente da pressão exercida pela pronga sobre a columela 

e o septo nasal, causando redução da circulação sanguínea local, com consequente 

prejuízo a perfusão tecidual, desenvolvimento de isquemia e dano tecidual 

(CARTLIDGE, 2010). Desta forma, a redução da pressão sobre as estruturas nasais 

é fator primordial para prevenir a ocorrência de lesão (FISCHER et al., 2010). 

Newnam et al. (2015a) analisaram comparativamente os efeitos da pronga 

nasal, da máscara nasal e do rodízio entre esses dois dispositivos sobre a incidência 

e gravidade da lesão em RNs submetidos a VNI. Dos 78 RNs avaliados, 35 RNs 

usaram máscara, 21 RNs pronga e 22 RNs foram submetidos a rodízio de ambas as 

interfaces. A incidência global da lesão nasal foi de 24,2%. No grupo que realizou 

rodízio, a incidência de lesão foi estatisticamente menor comparado ao que utilizaram 

somente pronga ou máscara. 

 

 

2.5.1 Incidência e fatores de risco da lesão nasal 

 

 

A utilização da pronga nasal como interface em neonatologia não está isenta 

de riscos. Seu uso prolongado e de maneira incorreta pode causar lesão cutânea e 

de mucosas na região das narinas e do septo nasal (OTA et al., 2013).  

Bonfim et al. (2014b) avaliaram a incidência e os fatores de risco de lesão 

nasal em 70 RNs com idade gestacional inferior a 37 semanas que necessitaram de 

VNI por mais de 24 h por meio de prongas novas e reutilizadas. Constataram que a 

incidência de lesão foi de 62,9%. Quanto aos fatores de risco, os referidos autores 

avaliaram o tipo e tamanho da pronga, sexo, massa ao nascer, idade gestacional, 

tempo de permanência na VNI e constataram que a idade gestacional e o tempo de 

permanência na VNI foram determinantes para o desenvolvimento de lesão nasal.  
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Sousa N et al. (2013) investigaram a prevalência e os fatores associados à 

lesão nasal em 47 prematuros com idade gestacional média de 31,4 semanas e que 

necessitaram de suporte ventilatório não invasivo. Eles constataram que a prevalência 

da lesão foi de 68,1% e que a massa ao nascer e o tempo de permanência na VNI 

constituem fatores de risco para o desenvolvimento da mesma. 

Nascimento et al. (2009) pesquisaram a frequência e a gravidade da lesão 

nasal em 147 RNs que permaneceram em VNI por período mínimo de 2 dias e 

verificaram ocorrência de lesão em todos os RNs avaliados. Dos 147 RNs, 117 RNs 

apresentaram lesão leve (hiperemia), 29 RNs lesão moderada (injúria com 

sangramento) e 1 RNs evoluiu com lesão severa (necrose). 

Ota et al. (2013) avaliaram a incidência de lesão nasal em 18 RNs com idade 

média de 28,9 semanas e massa média ao nascer de 992 g que necessitaram de VNI 

durante a permanência na UTIN e constataram que esta foi de 67%.   

Yong et al. (2000) avaliaram os fatores de risco associados ao 

desenvolvimento de lesão nasal e compararam a incidência desta injúria em RN 

submetidos à VNI por meio de máscara e da pronga nasal. Participaram do estudo 89 

RNs, destes 41 RNs receberam VNI por meio da máscara nasal e 48 RNs através da 

pronga nasal. Ao todo, 29 RNs desenvolveram lesão. Destes, 12 RNs pertenciam ao 

grupo que utilizou a máscara e 19 RNs do grupo que recebeu a VNI através da pronga. 

Os referidos autores não constataram diferença significativa no desenvolvimento de 

lesão ao comparar ambos os grupos. Ao avaliar os fatores de risco verificaram que o 

tempo de permanência na VNI está associado significativamente com o aparecimento 

de lesão nasal.  

Primo et al. (2014) avaliaram os fatores de risco associados a lesão nasal em 

122 RNs que necessitaram de CPAP em um hospital universitário de Vitória-ES e 

constataram que a prematuridade, a pequena massa ao nascer e o tempo de 

internamento tem correlação significativa com o aparecimento da lesão. 

A ocorrência da lesão está diretamente relacionada à pressão exercida pela 

pronga sobre o septo e columela nasal (BONFIM et al., 2014b). Desta forma, o 

tamanho e a fixação inadequada da pronga são fatores essenciais para o 

desenvolvimento da injúria nasal (ROBERTSON et al., 1996). 

O conhecimento limitado dos profissionais acerca das complicações da VNI 

pode implicar em intervenções voltadas para o cuidado curativo e não preventivo, 

aumentando os índices de lesão nasal (SILVA, D et al., 2010). 
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Fatores considerados de risco podem ser minimizados por meio do emprego 

do dispositivo e técnica corretos. É essencial o empenho constante da equipe, na 

adequação, instalação e manutenção do sistema e, principalmente, na vigilância do 

RN (NASCIMENTO et al., 2009). 

O conhecimento das variáveis associadas ao desenvolvimento de lesão por 

uso de CPAP em neonatos pode auxiliar no direcionamento da assistência prestada 

aos RNs e contribuir na elaboração de protocolos e capacitação da própria equipe 

(PRIMO et al., 2014).  

A utilização de modelos e teorias pode facilitar a compreensão dos 

determinantes dos problemas de saúde e orientar nas soluções que respondem às 

necessidades e interesses das pessoas envolvidas (VICTOR et al., 2005). 

 

 

2.5.1.1 Diagrama de causa e efeito  

 

 

O diagrama de causa e efeito, também conhecido como Diagrama de 

Ishikawa ou “Espinha de Peixe”, é um método efetivo que ajuda a pesquisar as causas 

raiz de problemas, sendo muito utilizado em programas de melhorias (SLACK et al., 

2008). 

A análise de causa e efeito oferece uma abordagem estruturada para uma 

equipe identificar, explorar e demostrar graficamente, em detalhes cada vez maiores, 

todas as causas possíveis relacionadas a um problema, a fim de se descobrir a causa 

subjacente (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2005).  

A Figura 5 exibe um modelo de diagrama de causa e efeito do atraso entre 

cirurgias. 
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Figura 5 – Exemplo de diagrama de causa e efeito. 
Fonte: Adaptado de Alves V (2012). 

 

 

2.6 PROTEÇÕES NASAIS 

 

 

A imaturidade do sistema tegumentar dos RNs torna-os mais susceptíveis ao 

aparecimento de lesões cutâneas como resposta aos mínimos traumas (BRASIL, 

2011). 

Visando proporcionar alívio da pressão exercida pela pronga sobre o septo 

nasal e prevenir as lesões nasais, são comumente empregadas proteções nasais 

adesivas, tais como: esparadrapo comum, fitas hipoalergênicas e placas de 

hidrocolóide. São utilizadas anteriormente às narinas, para evitar a fricção direta das 

prongas com a columela e o septo (NASCIMENTO et al., 2009).  

Xie (2014) avaliou a eficácia do hidrocolóide na prevenção da lesão nasal 

decorrente do uso da VNI em 65 RNs prematuros que foram divididos em 2 grupos: 

intervenção com 33 RNs que receberam hidrocolóide como proteção nasal durante a 

permanência na VNI e o grupo controle, formado por 32 RNs que não receberam 

proteção nasal. A incidência de lesão no grupo intervenção foi de 6% e no grupo 
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controle de 21,8%. O autor concluiu que o hidrocolóide reduz significativamente a 

incidência de lesão nasal.  

De acordo com Newnam et al. (2013b), para prevenir as lesões nasais, 

recomenda-se também o uso gel de silicone sobre a base nasal.  

Günlemez et al. (2010) avaliaram a eficácia do gel de silicone na prevenção 

da lesão nasal em RNs prematuros submetidos a VNI por período superior a 24 horas. 

Participaram do estudo 179 RNs. Destes, 92 RNs receberam gel de silicone como 

proteção nasal e 87 RNs constituíram o grupo controle, o qual não recebeu nenhuma 

intervenção. A lesão nasal ocorreu em 14,9% dos RNs do grupo controle e em 4,3% 

do grupo que recebeu proteção de gel de silicone. Os autores concluíram que o gel 

de silicone pode reduzir a incidência e gravidade de lesão nasal em RNs prematuros 

submetidos à VNI.  

 

 

2.6.1 Hidrocolóide  

 

 

O curativo de hidrocolóide consiste de uma camada externa hidrofóbica 

composta por um filme de poliuretano e uma camada interna hidrofílica de 

carboximetilcelulose (CMC), pectina e gelatina (BOATENG et al., 2008 e FERRARI et 

al., 1995).  

A CMC é um polímero natural aniônico solúvel em água e tem vasta aplicação 

na área alimentar e farmacêutica (LOPEZ et al., 2015). É obtido através da reação da 

celulose, ácido monocloroacético e hidróxido de sódio (MANO e MENDES, 1999). Sua 

estrutura química é mostrada na Figura 6. 

De acordo com Mano e Mendes (1999), a CMC é amorfa, termorrígida e 

atacável por micro-organismos. Ela apresenta elevada capacidade de interação com 

a água, boa compatibilidade com a pele e mucosas e é fisiologicamente inofensiva 

(KULICKE et al., 1996). 

A pectina é um heteropolissacarídeo que possui predominantemente resíduos 

de ácido galacturônico, sendo amplamente utilizado como geleificante e estabilizante 

na indústria de alimentos (CANTERI et al., 2012). 
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Figura 6 – Estrutura química da CMC. 
Fonte: Adaptado de Mano e Mendes, 1999. 

 

 

A Figura 7 apresenta a estrutura química da pectina. Ela é amorfa, 

termorrígida e solúvel em água quente (MANO e MENDES, 1999). 

 

 

 

 
Figura 7 – Estrutura química da pectina. 
Fonte: Adaptado de Mano e Mendes, 1999. 

 

 

O poliuretano é um material versátil, que poder ser termoplástico ou 

termorrígido, com alta resistência ao rasgamento e é obtido por meio de reações de 

dióis e diisocianatos (MANO e MENDES, 1999). Sua estrutura química é mostrada na 

Figura 8.  

 

 

Figura 8 – Estrutura química do Poliuretano. 
Fonte: Adaptado de Mano e Mendes, 1999. 
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O curativo de hidrocolóide é utilizado no tratamento de feridas há 

aproximadamente 35 anos e tem sido recomendado geralmente para o tratamento de 

úlcera por pressão de estágio II e III, tendo por finalidade absorver o fluído da lesão 

transformando-o em gel (PINHEIRO et al., 2013). 

Chang K et al. (1998) realizaram estudo com 34 pacientes portadores de 

úlceras por pressão localizadas na região sacral, troncantérica ou ilíaca, os quais 

foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo recebeu tratamento com 

hidrocolóide e o segundo com compressa de gaze embebida em solução salina (grupo 

controle), ambos por um período de oito semanas. A taxa de cicatrização e o 

desempenho geral do curativo foram avaliados e foi constatado que houve redução 

de 34% da área da ferida no grupo tratado com hidrocolóide e um aumento de 9% no 

grupo controle. Quanto ao desempenho do curativo foram avaliados os seguintes 

fatores: adesão à ferida e à área circundante, dor durante a remoção, conforto e 

facilidade de utilização. Em todos os quesitos o hidrocolóide foi superior à compressa 

de gaze.  

Hollisaz et al. (2004) realizaram um ensaio clínico randomizado com 

83 pacientes paraplégicos portadores de úlcera de pressão e compararam os efeitos 

do hidrocolóide, da fenitoína e do curativo simples para o tratamento das mesmas. Ao 

todo, 91 úlceras de pressão localizadas nas regiões sacral, isquiática e glútea 

receberam tratamento, sendo que 31 foram tratadas com hidrocolóide, 30 com 

fenitoína e 30 com curativo simples. A cicatrização completa ocorreu em 74,19% das 

úlceras que receberam tratamento com hidrocolóide, em 12% das tratadas com 

fenitoína e em apenas 8% das que receberam tratamento com curativo simples. Os 

autores concluíram que o hidrocolóide é o método mais eficaz para o tratamento de 

úlceras por pressão em pacientes paraplégicos. 

 

 

2.6.2 Gel de Silicone  

 

 

O gel de silicone é um curativo indicado para prevenir cicatrizes do tipo 

hipertróficas ou quelóides (RADWANSKI et al., 2010) e úlceras de pressão. 

Caracteriza-se por ser um material macio e flexível (GÜNLEMEZ et al., 2010). É 

constituído por uma membrana de elastômero e uma camada de gel de silicone 
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adesivo. O gel é composto por poli(dimetilsiloxano) – PDMS com diferentes níveis de 

cross-link (BORGOGNONI, 2002). 

O PDMS é constituído por uma cadeia linear de átomos de silício e oxigênio 

alternados (siloxanas) com radicais metila (CH3) ligados aos átomos de silício 

conforme mostra a Figura 9.   

Antes da vulcanização, o PDMS é um material termoplástico, com peso 

molecular na faixa de 105 e 106, densidade de 0,97 g/cm3, temperatura de transição 

vítrea de -127º C, cristalinidade variável. Após a vulcanização, ele se apresenta como 

material termorrígido, com alta resistência térmica, boa elasticidade e é 

fisiologicamente inerte (MANO e MENDES, 1999).   

 

 

 

Figura 9 – Estrutura química do PDMS. 
Fonte: Adaptado de Mano e Mendes, 1999. 

 

 

Giorgi et al. (2009) constataram que o gel de silicone previne a cicatriz 

hipertrófica e quelóide ao realizarem um estudo randomizado com 110 pacientes, 

submetidos a procedimento cirúrgico, os quais foram divididos em dois grupos. O 

grupo intervenção foi constituído por 65 pacientes e recebeu tratamento com gel de 

silicone. Já o grupo controle, foi composto por 45 pacientes e aplicou óxido de zinco 

sobre a úlcera. Apenas 9% dos pacientes tratados com gel de silicone evoluíram com 

cicatriz hipertrófica e nenhum apresentou quelóide. No grupo controle, 22% 

desenvolveram cicatriz hipertrófica e 11% evoluíram com quelóide. 

Li Tsang et al. (2009) avaliaram a eficácia do gel de silicone na redução da 

cicatriz hipertrófica pós-traumática em 45 pacientes. Estes foram randomizados em 

dois grupos. O primeiro constituído por 24 pacientes, realizou massagem por quinze 

minutos, duas vezes ao dia, sobre a cicatriz hipertrófica e aplicou gel de silicone 

continuamente por um período de seis meses. O segundo grupo, formado por 21 
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pacientes, apenas realizou a massagem sobre a cicatriz por 15 min, duas vezes ao 

dia, durante seis meses. O grupo que recebeu tratamento com gel de silicone 

apresentou melhora da pigmentação, dor, coceira e flexibilidade da cicatriz e redução 

significativa da espessura da mesma.  

Diversos produtos à base de gel de silicone estão disponíveis no mercado, 

podendo ser em fita, em gel coesivo e na forma de gel líquido de secagem rápida. O 

gel forma uma camada semi-oclusiva à água e permeável às trocas gasosas e pode 

ser usada em pediatria (RADWANSKI et al., 2010). 

Tanto o hidrocolóide como o gel de silicone são aplicados sobre a base nasal 

de RNs que estão sob cuidados intensivos neonatais (GÜNLEMEZ et al., 2010 e XIE, 

2014). Desta forma, estão expostos à temperatura, umidade e umidificação 

provenientes da incubadora neonatal.  

A temperatura, umidade e tensões mecânicas podem induzir o processo de 

degradação dos polímeros e reduzir o tempo de vida útil do mesmo (LUCAS, N et al., 

2008).  

 

 

2.7 DEGRADAÇÃO DE POLÍMEROS  

 

 

Polímeros são macromoléculas de alta massa molecular, compostas por 

unidades repetitivas, denominadas meros, que são unidas por ligações covalentes 

(CANEVAROLO, 2002a).  

De acordo como Shackelford (2008), os polímeros podem ser classificados 

em duas categorias principais: termoplásticos ou termorrígidos. Os polímeros 

termoplásticos fundem por aquecimento e solidificam por resfriamento, em um 

processo reversível (MANO e MENDES, 1999). São solúveis, possuem cadeia linear 

ou ramificada e são recicláveis (CANEVAROLO, 2002a). Os polímeros termorrígidos 

são polímeros que, quando submetidos à temperatura e pressão, amolecem e fluem 

adquirindo a forma do molde, reagem quimicamente formando ligações cruzadas 

entre cadeias, solidificam-se e não conseguem voltar à sua forma original. São rígidos 

e duráveis, insolúveis, infusíveis e não recicláveis (CANEVAROLO, 2002a).  
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As propriedades físicas dos polímeros estão relacionadas à resistência das 

ligações covalentes, à rigidez dos segmentos na cadeia polimérica e à resistência das 

forças intermoleculares entre as moléculas do polímero (MANO e MENDES, 1999).  

Durante a sua produção, processamento e uso, os materiais poliméricos 

podem sofrer degradação. Entende-se por degradação qualquer mudança química ou 

física sofrida pelo material e que resulta em alterações de suas propriedades. Ela pode 

ser causada por eventos diferentes, dependendo do material, da forma de 

processamento e do seu uso (DE PAOLI, M., 2008).  

De acordo com De Paoli M. (2008), os mecanismos de degradação podem 

ser classificados quanto aos tipos de reações químicas que ocorrem no início e 

durante a degradação, ou pelo processo de iniciação destas reações. Quanto ao tipo 

de reação química que ocorre no início e durante a degradação, estas podem ser: por 

cisão de ligações na cadeia principal ou em grupos laterais, reticulação, eliminação 

ou substituição de cadeias laterais, reações intramoleculares, auto-oxidação e 

despolimerização. Quanto ao processo de iniciação das reações, estas podem ser: 

térmica, fotoquímica, mecânica, radiação de alta energia, química ou stress-cracking.  

Os polímeros, quando submetidos a um tratamento térmico, podem 

apresentar mudanças estruturais caracterizadas por ruptura de ligações químicas nas 

cadeias principal e lateral. Essas modificações são evidenciadas pela diminuição na 

massa molar com evaporação de produtos voláteis (LUCAS, E et al., 2001). 

O tratamento térmico de polímeros semi-cristalinos leva a modificações no 

tamanho e na perfeição dos cristalitos, bem como na estrutura esferulita. Ocorre ainda 

aumento do módulo de tração, aumento do limite de escoamento e redução da 

ductilidade (CALLISTER, 2002).  

A exposição à umidade também pode resultar na degradação do polímero. 

Ocorre por meio de dois mecanismos: pela tensão mecânica causada pelo 

inchamento ou contração do material em decorrência da variação no conteúdo de 

água e pela participação nas reações químicas do polímero, tais como: hidrólise direta 

da cadeia, ou indireta, formando radical hidroxila e peroxila (KOCKOTT, 1989 apud 

GULMINE, 2004).  

Freile-Pelegrín et al., (2007) avaliaram as propriedades mecânicas, térmicas 

e morfológicas de filmes de agar submetidos ao intemperismo natural por um período 

de 90 dias. Observaram que a fotodegradação, as flutuações na temperatura e 

umidade relativa promoveram a redução do peso molecular e de grupos sulfatos nos 
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estágios iniciais de exposição. Consequentemente, houve redução das propriedades 

mecânicas do material.   

Jakubowicz et al. (2006) avaliaram a degradação de filmes de polietileno 

contendo diferentes concentrações de manganês como aditivo pró-degradação. A 

oxidação foi realizada a 60º C e 70º C, em um forno ou em câmeras climatizadas, 

variando-se a umidade em 0 %, 60 %, 80 % e 100 %. Foi observado que a umidade 

acelera a taxa de termo degradação do polietileno. Não houve diferença significativa 

na taxa de degradação entre as várias condições de umidade avaliadas.  

Cunha J et al. (2006) investigaram os efeitos higrotérmicos sobre a resistência 

à tração de compósitos de fita de carbono unidirecional impregnada com resina epóxi 

e verificaram que os compósitos apresentaram uma redução na sua resistência à 

tração longitudinal e transversal, quando submetidos à câmara de climatização (80° C 

e 90% de umidade) e ensaiados à temperatura elevada. 

 

 

2.8 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS 

 

 

2.8.1 Análise Termogravimétrica (TGA) e Análise Termogravimétrica Derivada (DTG) 

 

 

A TGA é uma técnica de análise térmica que avalia a perda e/ou ganho de 

massa da amostra em função do tempo e temperatura, enquanto a mesma é 

submetida a uma programação controlada de temperatura (DENARI et al., 2012).  

De acordo com Canevarolo (2004b), essa técnica possibilita o conhecimento 

das alterações que o aquecimento pode provocar na massa das substâncias e 

verificar as reações químicas ou modificações físicas que ocorrem no material durante 

o aquecimento.  

No método termogravimétrico convencional são registradas curvas de massa 

da amostra em função da temperatura ou do tempo, sendo estas denominadas curvas 

termogravimétricas. 

A DTG corresponde a derivada primeira da TGA (DENARI et al., 2012). Na 

DTG as curvas são registradas a partir das curvas termogravimétricas e 
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correspondem à primeira derivada da variação de massa em relação ao tempo, que é 

registrada em função da temperatura ou do tempo (CANEVAROLO, 2004b). 

 

 

2.8.2 Difração de raios X 

 

 

De acordo com Canevarolo (2004b), a difração de raios X é uma técnica que 

permite realizar estudos morfológicos em materiais e determinar sua estrutura 

cristalina e seu percentual de cristalinidade por meio da radiação X.  

A cristalinidade de um polímero é um importante parâmetro que define suas 

propriedades físicas e químicas, juntamente com o peso molecular e sua distribuição 

(CANEVAROLO, 2004b). Ela é caraterizada pelo arranjo ordenado da matéria no 

espaço, com repetição regular dos grupos atômicos ou moleculares, a qual é 

dependente, no caso dos polímeros, da estrutura química, peso molecular, tratamento 

físico incluindo temperatura, tempo e forças ao qual o material foi submetido (MANO 

e MENDES, 1999). 

A maioria das propriedades físicas, mecânicas e termodinâmicas dos 

polímeros semicristalinos depende do grau de cristalinidade e da morfologia das 

regiões cristalinas. Quanto maior a cristalinidade, mais elevadas são as propriedades 

de densidade, rigidez, estabilidade dimensional, resistência química, resistência à 

abrasão, temperatura de fusão e temperatura de transição vítrea 

(CANEVAROLO, 2002a). 

 

 

2.8.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

O MEV é um equipamento versátil que pode fornecer rapidamente 

informações sobre a morfologia e identificação de elementos químicos de uma 

amostra sólida (DEDAVID et al., 2007). É geralmente utilizado para o estudo de 

estruturas superficiais ou subsuperficiais de amostras com dimensões relativamente 

grandes (CANEVAROLO, 2004b). 
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O MEV permite a observação e análise das características microestruturais 

de objetos sólidos. É um equipamento que apresenta alta resolução e permite 

visualização tridimensional da imagem (DEDAVID et al., 2007). 

O princípio de um microscópio eletrônico de varredura consiste em utilizar um 

feixe de elétrons para explorar a superfície da amostra (DEDAVID, et al., 2007). De 

acordo com Gomes (2006), neste instrumento a área a ser analisada é irradiada com 

um feixe de elétrons focalizado, onde a superfície é varrida. A interação do feixe com 

a amostra produz elétrons secundários, elétrons retroespalhados, elétrons Auger, 

raios X e fótons de diversas energias. Segundo Canevarolo (2004b) os microscópios 

eletrônicos de varredura normalmente possuem detectores de elétrons secundários e 

retroespalhados para a obtenção de imagens, que são os sinais rotineiramente 

usados no estudo de materiais. Já os detectores de raios X são usados mais 

especificamente para análise química. 

 

 

2.8.4 Medida da rugosidade 

 

 

A rugosidade é o conjunto de irregularidades, isto é, pequenas saliências 

(picos) e reentrâncias (vales) que caracterizam uma superfície (SILVA NETO, 2012). 

Para obtenção da rugosidade utilizam-se métodos de contato ou sem contato 

com a superfície. Os métodos de contato são executados tocando a superfície de 

medição e são normalmente realizados pelos rugosímetros. Já os métodos sem 

contato são caracterizados por não existir o contato com a área de medição, sendo 

realizados através da incidência de luz sobre a superfície, a qual pode ser um feixe 

de luz branca ou um feixe de laser (ALVES, M., 2011). 

O rugosímetro 3D de interferometria baseia-se em princípios físicos 

relacionados à luz, pelo qual um feixe de luz ao ser emitido sobre uma superfície sofre 

refração e reflexão e é capturado pelo equipamento. Na sequência é realizado um 

tratamento deste sinal e fornecido o perfil da superfície com seus parâmetros 

topográficos (MICHIGAN METROLOGY, 2015).  

Os parâmetros de rugosidade são utilizados para descrever numericamente 

as irregularidades da superfície (BARBOSA et al., 2015). O desvio médio aritmético 

da superfície (Sa) compreende um destes parâmetros e é definido como sendo a 
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média aritmética dos valores absolutos dos picos e vales da superfície partindo de um 

plano médio dentro de uma área de amostragem (FARIAS et al., 2009). 

 

 

2.8.5 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IR)  

 

 

A IR é uma técnica altamente útil para análise química (CHANG, R., 2009). 

Ela mede a excitação vibracional dos átomos em torno das ligações e permite 

determinar as características de grupos funcionais por meio da absorção da luz 

infravermelha (VOLLHARDT; SCHORE, 2013). 

A IR é uma ferramenta poderosa na identificação, na determinação de grupos 

funcionais e nos estudos de conformação e estrutura de macromoléculas, bem como 

permite a obtenção do espectro vibracional completo da molécula (CANEVAROLO, 

2004b). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo foi realizado em quatro etapas. A etapa I é constituída pela 

caracterização das possíveis causas da lesão nasal decorrente do uso da VNI. Na 

etapa II, realizou-se um levantamento de dados em prontuários dos RN que estiveram 

internados na UTIN do Hospital Infantil Waldemar Monastier (HIWM), entre os anos 

de 2013 e 2014, e que necessitaram de VNI.  Na etapa III, efetuou-se ensaio clínico 

randomizado com 33 RNPTs que utilizaram proteção nasal de hidrocolóide ou gel de 

silicone durante a permanência na VNI. Por fim, na etapa IV, avaliou-se a 

caraterização térmica e estrutural do hidrocolóide e do gel de silicone.  

O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética de 

Pesquisa em Seres Humanos (CEP - UTFPR) - CAAE: 42718915.4.0000.5547 

(Anexo 1).  

 

 

3.1 ETAPA I – IDENTIFICAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DA LESÃO NASAL 

 

 

Para identificar as possíveis causas da lesão nasal foi proposto um diagrama 

de causa e efeito, por meio de observações assistemáticas dos cuidados intensivos 

neonatais prestados aos RN que necessitaram de VNI. Além das observações 

assistemáticas, considerou-se também, para o desenvolvimento do referido diagrama, 

a experiência profissional da pesquisadora.  

 

 

3.2 ETAPA II – AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À LESÃO 

NASAL  

 

 

Para avaliar a incidência e os fatores de risco associados ao desenvolvimento 

da lesão nasal, efetuou-se um estudo restrospectivo, descritivo de abordagem 

quantitativa com os RN que estiveram internados na UTIN e que necessitaram de VNI 

entre o período de 01/01/2013 a 31/12/2014. 
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A coleta de dados foi realizada no perído de 01/10/2015 a 20/01/2016, por 

meio da pesquisa em prontuários e pelas evoluções dos profissionais de saúde 

através do Sistema de Gestão da Assistência de Saúde do SUS (GSUS). Os dados 

foram anotados conforme a avaliação do perfil epidemiológico (Apêndice 1), 

consideradas as seguintes informações: sexo, idade gestacional, massa ao nascer, 

Apgar no 1º e 5º minuto de vida, tempo de internação na UTIN, diagnóstico clínico, 

tempo total de VMI, tempo total e motivo da instituição da VNI, necessidade de 

reutilização desse suporte ventilatório e presença de lesão nasal durante a 

permanência na VNI.  

Além desses dados, foram consultadas por meio do GSUS, as evoluções dos 

médicos, enfermeiros e fisioterapeutas em busca de notificações de lesão nasal e de 

informações a respeito da necessidade de suspensão da VNI devido à referida lesão. 

Os dados foram tabulados e submetidos à análise estatística. As variáveis 

analisadas foram descritas segundo seus tipos: para as variáveis quantitativas, foram 

calculadas as médias e seus desvios padrões; para as qualitativas ordinais, foram 

calculadas medianas e seus valores máximos e mínimos; para as variáveis nominais 

(categóricas), foram determinadas as frequências absolutas e percentuais. 

Foram excluídos os RN que apresentaram valores extremos em relação aos 

tempos de VNI. Para tanto, foram considerados outliers aqueles com valores acima 

do 3o quartil mais três vezes a amplitude interquartílica. 

Para avaliar as diferenças entre RN com e sem lesão nasal, foram usados 

testes exatos de Fisher ou qui-quadrado (para variáveis nominais); testes de Mann-

Whitney e Wilcoxon pareado (para as variáveis ordinais ou quantitativas não normais). 

A normalidade das variáveis quantitativas foi analisada com o teste de Shapiro-Wilk 

(ZAR, 2009). 

Para as variáveis de interesse, foi estimado o risco relativo a partir de seu Odd 

Ratio e intervalo de confiança (IC 95%). Por esta razão, as variáveis quantitativas 

foram agrupadas por meio de categorias. Valores de Odd Ratio abaixo de 1 foram 

considerados fatores de proteção, ou seja, houve uma chance menor do RN 

desenvolver lesão nasal quando exposto a um determinado fator. Valores iguais a 1 

significam que estar exposto ao fator não aumenta ou diminui a probabilidade da lesão 

ocorrer. Valores maiores do que 1 denotam que estar exposto ao fator aumenta a 

chance da lesão nasal ocorrer, sendo, desta forma, fator de risco. A interpretação dos 

resultados referentes ao Odd Ratio é feita pela comparação de dois fatores. Quando 
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há mais do que dois fatores envolvidos, são considerados o primeiro com o segundo, 

depois o primeiro com o terceiro, na sequência o primeiro com o quarto e assim 

sucessivamente.  

As análises estatísticas foram efetuadas com o pacote estatístico GRAPHPAD 

PRISM e foi considerado um nível de significância de 5% (α = 0,05). 

 

 

3.3 ETAPA III – COMPARAÇÃO CLÍNICA ENTRE O HIDROCOLÓIDE E O GEL DE 

SILICONE 

 

 

Para avaliar clinicamente os efeitos das proteções nasais realizou-se um 

ensaio clínico randomizado com RNPT entre o período de 01/05/15 a 31/04/2016.  

Os RN foram analisados segundo os critérios de inclusão e exclusão do 

estudo por uma fisioterapeuta (pesquisadora). Em seguida, os pais foram orientados 

sobre o estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e o Termo 

de Consentimento de Uso de Imagem e Som de Voz (Apêndice 2). 

Os RNPT foram divididos randomicamente em três grupos conforme o tipo de 

proteção nasal utilizada: hidrocolóide, gel de silicone espesso e gel de silicone fino.  

A referida fisioterapeuta realizou a randomização da seguinte forma: a partir 

do início do estudo, o primeiro voluntário recebeu proteção nasal com hidrocolóide 

com espessura de 0,33 mm (Grupo Hidrocolóide), o segundo com folha de gel de 

silicone de 0,70 mm (Grupo Gel de Silicone Espesso) e o terceiro com folha de gel de 

silicone de 0,30 mm (Grupo Gel de Silicone Fino), assim sucessivamente até a data 

final estipulada.   

Participaram do estudo RNPTs de ambos os sexos, sem distinção de etnia, 

classe ou grupo social, com idade gestacional inferior a 38 semanas, submetido à VNI 

por meio da pronga binasal como suporte ventilatório inicial ou como desmame, por 

um tempo mínimo de 24h. Foram excluídos RNs com idade gestacional igual ou 

superior a 38 semanas, RNs portadores de deformidades nasais e RNPTs que 

permaneceram em VNI por um período inferior a 24 h. 

Os RNPTs receberam VNI por meio do ventilador mecânico Inter® Neo. As 

interfaces utilizadas foram as prongas binasais curtas das marcas Inca® (Figura 10a), 

Silmag® (Figura 10b) ou Fanem® (Figura 10c), esterilizadas ou novas que foram 
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selecionadas de acordo com a disponibilidade do material no momento da instalação 

da VNI.   

 

 

  

 

(a) (b) (c) 

Figura 10 – Prongas binasais curtas: (a) Inca® tamanho 12, (b) Silmag® tamanho 00 e (c) Fanem® 
tamanho 0. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

Todos os RNPTs foram submetidos a um protocolo de avaliação (Apêndice 3) 

constituído pela coleta de dados neonatais, por inspeção visual e registro fotográfico 

diário das narinas. O registro fotográfico foi realizado mediante o consentimento dos 

pais, por meio da assinatura do termo de uso de imagem.   

Na inspeção clínica, verificou-se a presença de alterações cutâneas nas 

narinas com auxílio de uma lanterna clínica. Para a inspeção, o RNPT foi posicionado 

em decúbito dorsal sem proclive. As lesões foram qualificadas conforme a 

classificação proposta Fischer et al. (2010): 

a. Estágio I: pele intacta com eritema não branqueável;  

b. Estágio II: perda parcial da espessura da derme que se apresenta como 

uma ferida superficial com leito vermelho sem crosta e 

c. Estágio III: necrose e perda total do tecido. 

 

A Figura 11 apresenta os estágios da lesão nasal proposto por Fischer 

et al., 2010). 
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(a) (b) (c) 

Figura 11 – Classificação da lesão nasal proposta por Fischer et al. 2010. (a) Estágio I, (b) 
Estágio II e (c) Estágio III. 
Fonte: Fischer et al. (2010). 

 

 

O registro fotográfico foi realizado por meio da câmera fotográfica, modelo 

PowerShot SX50 HS, da marca Canon, com os seguintes parâmetros: modo Tv, 

velocidade de abertura de 1/100, ISO automático. Quando necessário, foi utilizado um 

iluminador a Led, modelo 170 AS, da marca Fotobestway, para melhorar a iluminação 

no momento do registro fotográfico. 

Para fotografar a região nasal, o RNPT foi posicionado em decúbito dorsal 

sem proclive. A pronga nasal foi retirada momentaneamente e os olhos foram 

vendados por meio de gaze. Foram efetuadas três imagens: a primeira com o RNPT 

permanecendo com a cabeça centralizada, a segunda lateralizada para direita e a 

terceira com a cabeça lateralizada para a esquerda.  

As referidas avaliações foram realizadas previamente à instalação da VNI e a 

cada a 24 h até a suspensão médica deste suporte. Foram anotados diariamente o 

estágio da lesão, a presença de sangramento na última aspiração e a necessidade de 

troca da proteção nasal.  

Os RNPTs alocados no Grupo Hidrocolóide, quando submetidos à VNI, 

receberam proteção nasal com hidrocolóide transparente Comfeel® Plus da Coloplast 

(Figura 12). A placa de hidrocolóide foi recortada no formato da base nasal e fixada 

pela fisioterapeuta (pesquisadora) antes da instituição da VNI, de forma a proteger as 

narinas, a columela e o septo nasal. Para realizar o procedimento, a pesquisadora 

higienizou as mãos conforme protocolo da UTIN do HIWM e paramentou-se 

adequadamente segundo as recomendações da CCIH da referida Instituição. Em 

seguida, o RNPT foi posicionado em decúbito dorsal para fixar o hidrocolóide sobre 

as narinas. A placa de hidrocolóide foi trocada somente em caso de descolamento. 
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   Figura 12 – Placa de hidrocolóide transparente Comfeel® Plus da Coloplast 
tamanho 10 x 10 cm.  

   Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Os RNPTs alocados no Grupo Gel de Silicone Espesso, quando submetidos 

à VNI, receberam proteção nasal com folha de gel de silicone Epi-derm® Sheeting da 

Biodermis (Figura 13). A placa de gel de silicone foi recortada no formato da base 

nasal e foi fixada da mesma forma que o Grupo Hidrocolóide seguindo as mesmas 

recomendações.   

 

 

 

Figura 13 – Placa de gel de silicone Epi-derm® Sheeting da Biodermis 
tamanho 12 x 14,5 cm. 

Fonte: Arquivo próprio. 
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Os RNPTs destinados ao Grupo Gel de Silicone Fino, quando submetidos à 

VNI, receberam proteção nasal com curativo auto aderente Mepiform®, da marca 

Mölnlycke Health Care (Figura 14). O procedimento para o corte e fixação do curativo 

foi idêntico ao realizado para o hidrocolóide e para o gel de silicone.  

 

 

 

Figura 14 – Curativo auto aderente de silicone Mepiform da Mölnlycke Health Care 
tamanho 10 x 18 cm. 

Fonte: Arquivo próprio.  
 

 

A Figura 15 apresenta as proteções de hidrocolóide (15a), gel de silicone 

espesso (15b) e do gel de silicone fino (15c) recortadas no formato da base nasal.  

 

 

   

(a) (b) (c) 
 

Figura 15 – Proteções nasais recortadas no formato da base nasal: (a) hidrocolóide, (b) gel de 
silicone espesso e (c) gel de silicone fino. 
Fonte: Arquivo próprio. 
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Os dados neonatais e os resultados da avaliação referentes ao estágio da 

lesão, presença de sangramento na última aspiração e necessidade de troca da 

proteção nasal foram tabulados e submetidos à análise estatística.  

As variáveis foram descritas segundo seus tipos: para as variáveis 

quantitativas foram usadas médias e desvios padrões, para as qualitativas ordinais 

foram usadas medianas e valores máximos e mínimos, para as variáveis nominais 

(categóricas) foram usadas frequências absolutas e percentuais. 

Para as análises de dados foram usados testes exatos de Fisher ou qui-

quadrado (para variáveis nominais); testes de Mann-Whitney (para as variáveis 

ordinais ou quantitativas não normais com três grupos); testes de Kruskal-Wallis com 

avaliação a posteriori de Dunn (para as variáveis ordinais ou quantitativas não normais 

com dois grupos) e Análises de Variância (ANOVA) com avaliação a posteriori de 

Tuckey (para as variáveis quantitativas normais com três grupos). A normalidade das 

variáveis quantitativas foi analisada com o teste de Shapiro-Wilk (ZAR, 2009). 

As análises estatísticas foram efetuadas com o pacote estatístico GRAPHPAD 

PRISM e foi considerado um nível de significância de 5% (α = 0,05). 

As imagens fotográficas da região nasal referentes às avaliações diárias dos 

RNPTs foram dispostas em 33 arquivos do Microsoft PowerPoint 2013. Cada arquivo 

foi composto pelas fotos de um único RNPT. Foram separadas três imagens pré-

instalação da VNI, três imagens a cada 24 h da instalação da VNI e três imagens pós-

suspensão deste suporte. Os nomes dos RNPT foram codificados por números de 1 

a 33. Tais arquivos foram entregues a quatro fisioterapeutas atuantes na UTIN do 

HIWM para observarem as imagens e preencherem o formulário conforme o 

Apêndice 4.  

As respostas dos fisioterapeutas foram tabuladas. Para cada RN, considerou-

se a resposta com o pior estágio de lesão avaliado pelos fisioterapeutas.    

Para a análise estatística referente à avaliação das imagens pelos 

fisioterapeutas, inicialmente, foi verificado se a proporção de acertos/erros entre a 

avaliação feita por esses profissionais e avaliação in loco realizada pela pesquisadora 

diferiu dos diferentes avaliadores. Esta análise teve o intuito de observar se algum 

desses avaliadores possuía habilidade maior que os demais. Neste caso, foi usado o 

teste de qui-quadrado (ZAR, 2009). 
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Uma segunda análise foi feita para medir a concordância entre os resultados 

dos diferentes avaliadores. Foi usada a análise de Kappa (FLEISS; COHEN, 1973), 

no qual o coeficiente de Kappa (k) pode ser interpretado da seguinte maneira: 

• k igual ou superior a 0: concordância nula; 

• k de 0,01 a 0,20: concordância fraca; 

• k de 0,21 a 0,40: concordância razoável; 

• k de 0,41 a 0,60: concordância moderada; 

• k de 0,61 a 0,80: concordância substancial e 

• k superior a 0,8: concordância excelente. 

Uma última análise de qui-quadrado foi feita para avaliar se havia diferença 

entre a proporção de acertos/erros entre os diferentes avaliadores em relação à 

avaliação em in loco. Desta forma, foi observado se uma lesão foi mais fácil de ser 

diagnosticada do que outra. 

Para todas as análises foi considerado um nível de significância de 5% (α = 

0,05). As análises estatísticas foram efetuadas com o pacote estatístico GRAPHPAD 

PRISM. 

 

 

3.4 ETAPA IV – CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA E ESTRUTURAL DO 

HIDROCOLÓIDE E DO GEL DE SILICONE  

 

 

Esta etapa foi constituída pela caraterização térmica e estrutural do 

hidrocolóide e do gel de silicone de ambas as espessuras, antes e após 

envelhecimento, com temperatura e umidade que simulam situação de uso. 

A caracterização térmica e estrutural foi realizada com o objetivo de estudar a 

composição das referidas proteções nasais, já que as informações sobre a 

constituição química e estrutural das mesmas são escassas. Além disso, com as 

análises será possível observar se as proteções possuem solventes e como ocorre 

seu processo de degradação. 

Após o envelhecimento, as amostras foram submetidas à análise 

termogravimétrica, caracterização por difração de raios X, análise de superfície por 

meio da medida da rugosidade e microscopia eletrônica de varredura. 
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As amostras do hidrocolóide foram ainda submetidas à análise 

termogravimétrica derivada e à espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho. 

 

 

3.4.1 Envelhecimento das amostras 

 

 

Duas amostras de cada material com tamanho de 3 x 3 cm foram dispostas 

em uma lâmina de vidro de dimensão 10 x 14 cm, sendo uma delas colocada com a 

superfície aderente para baixo e a outra para cima. Ao todo, foram preparadas três 

lâminas. 

A Figura 16 mostra a lâmina de vidro contendo as proteções nasais 

submetidas ao envelhecimento.  

 

 

 

Figura 16 – Lâminas contendo as proteções nasais para envelhecimento (a) 
superfície adesiva do gel de silicone fino (b) superfície adesiva do gel de 
silicone espesso (c) superfície adesiva do hidrocolóide (d) superfície não 
adesiva do gel de silicone fino (e) superfície não adesiva do gel de silicone 
espesso (f) superfície não adesiva do hidrocolóide. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

As lâminas foram posicionadas no interior de três incubadoras neonatais 

sobre um colchão recoberto por um cueiro, simulando o ambiente no qual o RNPT 
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está exposto quando em tratamento intensivo. As incubadoras encontravam-se no 

ambiente da UTIN do Hospital Infantil Waldemar Monastier. 

Na Figura 17, observa-se o posicionamento das amostras no interior da 

incubadora neonatal. 

 

 

 

Figura 17 – Posicionamento das amostras no interior da incubadora. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Uma lâmina foi alocada no interior da incubadora de transporte IT 158 TS da 

marca Fanem® e foi posicionada a 11 cm da borda proximal e a 20 cm da porta lateral, 

sem proclive. As amostras contidas nesta lâmina foram envelhecidas com temperatura 

de 36º C e umidade não controlada. Este envelhecimento foi nomeado como umidade 

“não controlada”. 

A segunda lâmina foi posicionada dentro da incubadora neonatal modelo 2186 

da marca Fanem® a 11 cm da borda proximal e a 20 cm da porta lateral com proclive 

acentuado. As amostras foram envelhecidas com temperatura de 36º C, umidade 

relativa programada de 90% e efetiva oscilando entre 14% a 22% com umidificação 

desligada. Este envelhecimento foi intitulado “sem saturação”.  

A terceira lâmina foi colocada no interior da incubadora modelo 2186 da marca 

Fanem® com posicionamento idêntico a lâmina anterior sendo submetida à 

temperatura de 36º C, umidade relativa programada de 90% e efetiva variando de 

70% a 90% com umidificação ligada. Para este envelhecimento deu-se o nome “com 

saturação”.  



58 
  

O envelhecimento das amostras foi realizado por um período de 7 dias 

consecutivos em todas as situações. 

Na Figura 18, são mostrados os modelos das incubadoras utilizadas para o 

envelhecimento das amostras, sendo que o modelo 2186 da marca Fanem® foi 

utilizado com a umidificação desligada para o envelhecimento de uma lâmina e ligada 

para o envelhecimento de outra.  

 

 

  

(a) (b) 
Figura 18 – Envelhecimento das amostras nas incubadoras neonatais (a) 
incubadora de transporte IT 158 TS e (b) incubadora modelo 2186, ambas da 
marca Fanem®.  
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

3.4.2 Análise termogravimétrica (TGA)  

 

 

A análise termogravimétrica foi realizada no Laboratório de Análises Térmicas 

e Espectroscopia de Combustíveis e Materiais da UTFPR, Campus Medianeira. Foi 

utilizada uma termobalança Perkin Elmer, modelo STA 6000, nas seguintes 

condições: massa da amostra 10 mg; faixa de temperatura de 50 a 800 ºC, razão de 

aquecimento de 20 ºC/min e atmosfera de N2 com fluxo de 20 ml/min. A análise 

termogravimétrica foi realizada tanto no hidrocolóide, como no gel de silicone fino e 

espesso. 
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3.4.3 Caracterização por difração de raios X 

 

 

As análises por difração de raios X foram realizadas no Laboratório de 

Microscopia Eletrônica de Varredura e de Difração de Raios-X da UTFPR, Campus 

Curitiba, com um difratômetro Shimadzu, modelo XRD 7000, radiação Cu Kα, potência 

de 40 kV, corrente de 30 mA e velocidade do goniômetro de 2 º/min. Todas as medidas 

foram feitas à temperatura ambiente, com variação de 2θ entre 4º e 70º e tempo de 

aquisição de contagem de 3 s.  

Para avaliar a porcentagem relativa de cristalinidade nos difratogramas das 

amostras das superfícies adesivas e não adesivas (hidrocolóide, gel de silicone 

espesso e gel de silicone fino sem/com tratamento de umidade não controlada 

sem/com saturação) foi traçada uma linha de base para separar a região com radiação 

de fundo. A região acima desta linha e abaixo dos picos compreendeu à região amorfa 

e a área interna dos picos correspondeu à região cristalina.  

A Figura 19 mostra um exemplo da delimitação da área das regiões amorfa e 

cristalina e a linha de base a partir do perfil de difração de raios X da superfície não 

adesiva do gel de silicone fino sem tratamento.  

 

 

 

Figura 19 – Delimitação da área das regiões amorfa e cristalina e a linha de base 
a partir do perfil de difração de raios X.  
Fonte: Arquivo própio. 
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Calculadas com auxílio do software OriginPro, as áreas das regiões amorfa e 

cristalina da superfície adesiva e não adesiva destes materiais foram obtidas por 

integração e pode-se obter a percentagem relativa de cristalinidade das referidas 

amostras.  

 

 

3.4.4 Análise de superfície 

 

 

3.4.4.1 Microscopia eletrônica por varredura (MEV)  

 

 

A microscopia eletrônica de varredura foi realizada no Laboratório de 

Microscopia Eletrônica de Varredura e de Difração de Raios-x da UTFPR, Campus 

Curitiba, por meio do equipamento EVO MA15, da marca Zeiss. 

    

 

3.4.4.2 Medida de Rugosidade 

 

 

As medidas de rugosidades das amostras foram realizadas no Departamento 

de Mecânica da UTFPR, Campus Curitiba, por meio do rugosímetro 3D modelo 

Talysurf CCI Lite da marca Taylor Hobson com o software Talymap.   

Foram realizadas medidas nas superfícies não adesiva do hidrocolóide e do 

gel de silicone de ambas as espessuras, com e sem tratamento, sendo considerada 

como parâmetro o desvio médio aritmético da superfície (Sa). 

 

 

3.4.5 Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho e análise 

termogravimétrica derivada 

  

 

Para a caracterização do hidrocolóide sem tratamento e do hidrocolóide com 

saturação, a partir dos espectros de absorção na região do infravermelho, foi usado 
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um espectrômetro infravermelho modelo FT/IR 4200 da marca JASCO, com resolução 

espectral de 0,5 cm1, do Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR.  

A espectroscopia de absorção na região do Infravermelho foi realizada 

conforme a norma ASTM E 1252-98 (2013): Standard Practice for General Techniques 

for Qualitative Infrared Analysis. Empregou-se a espectroscopia de absorção na 

superfície adesiva e não adesiva do hidrocolóide sem tratamento e do hidrocolóide 

com saturação para avaliar a composição química das respectivas superfícies da 

referida proteção nasal. 

Para a separação das superfícies, as amostras foram imersas em água por 

um período de 24 h. A superfície adesiva do hidrocolóide com e sem tratamento depois 

de separadas foram submetidas à pirólise.     

Após a separação das superfícies, a água na qual o hidrocolóide ficou imerso 

foi colocada em estufa a 35º C. A partir deste procedimento, observou-se a formação 

de um resíduo com formato de filme, e este foi submetido à espectroscopia de 

absorção.  

Na Figura 20, é possível observar a superfície adesiva e não adesiva do 

hidrocolóide, com e sem tratamento, separado após a imersão em água e o resíduo 

que solubilizou na água.   

 

 

  

  (a) (b) 
 

Figura 20 – Superfície não adesiva e adesiva e resíduo que solubilizou na água do hidrocolóide 
(a) sem tratamento (b) com saturação.  
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

Uma análise termogravimétrica derivada das amostras do hidrocolóide 

sem/com tratamento com umidade saturada foi realizada no Instituto Tecnológico do 

Paraná, por meio do equipamento TGA/DSC - STARe System, da Mettler Toledo. 
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Foram usados os seguintes parâmetros: massa da amostra 10 mg, faixa de 

temperatura de 25 a 800º C, razão de aquecimento de 10 ºC/min e atmosfera de N2, 

fluxo de 50 ml/min, baseadas na ASTM E1131:08 (2014): Standard Test Method for 

Compositional Analysis by Thermogravimetry.  

A análise termogravimétrica derivada foi realizada no hidrocolóide com e sem 

tratamento como um todo e nas superfícies adesiva e não adesiva, após estas serem 

separas por meio da imersão do hidrocolóide em álcool etílico (Figura 21). 

 

 

  

(a) (b) 

 
Figura 21 – Superfície adesiva e não adesiva do hidrocolóide, separadas após imersão 
em álcool etílico (a) hidrocolóide sem tratamento (b) hidrocolóide com saturação.  
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

Ainda foi realizada a análise termogravimétrica derivada da superfície adesiva 

do hidrocolóide com e sem tratamento quando separado por meio da água. 
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4 RESULTADOS  

 

 

Neste capítulo, os resultados são apresentados em quatro etapas. Na primeira 

etapa apresentou-se as possíveis causas da lesão nasal e na segunda etapa os 

fatores de risco associados à lesão nasal. Na terceira etapa mostrou-se os resultados 

da comparação clínica entre as três proteções avaliadas e na última etapa apresentou-

se os resultados da caracterização térmica e estrutural das referidas proteções.  

 

  

4.1 ETAPA I: Identificação das possíveis causas da lesão nasal  

 

 

As possíveis causas relacionadas ao desenvolvimento de lesão nasal são 

apresentadas na Figura 22 por meio do diagrama de causa e efeito. 

O diagrama foi dividido em cinco categorias de causa principal, sendo elas: 

material, fatores assistenciais, neonatais, fatores profissionais e equipamentos.   

Na categoria material, a lesão nasal pode estar relacionada ao modelo e ao 

processo de esterilização da pronga referente à dureza do material. Outro fator 

considerado nesta categoria o design da pronga.  

Na categoria denominada fatores assistenciais, foram apresentados como 

possíveis subcausas de lesão nasal os seguintes itens: escolha do número da pronga, 

posicionamento do RN e da pronga nasal, fixação e o posicionamento do circuito de 

VNI e o procedimento da aspiração nasotraqueal. 

Quanto aos fatores neonatais, apontou-se como possíveis subcausas de 

lesão a prematuridade, a baixa massa ao nascer, as características anatômicas do 

nariz do RN, o estado comportamental e o tempo de permanência na VNI. Este último 

dependente diretamente do diagnóstico clínico do RN. 

Na categoria fatores profissionais, foram consideradas as seguintes 

subcausas: falta de treinamento, pouca experiência profissional e falta de 

comprometimento do profissional em prestar atendimento adequado ao RN. 

Por fim, na categoria equipamentos, a lesão pode estar relacionada com a 

falta de manutenção do vácuo e com problemas no umidificador do circuito.  
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4.2 ETAPA II: Avaliação dos fatores de risco associados à lesão nasal 

 

 

No período entre 01/01/2013 a 31/12/2014, 369 RNs foram internados na 

UTIN do HIWM. Destes, 158 RNs necessitaram de suporte ventilatório não invasivo. 

Foram excluídos 10 RNs do total de RNs que utilizaram VNI, uma vez que 

apresentaram valores extremos em relação ao tempo de permanência neste suporte 

ventilatório. 

Dos 148 RNs que utilizaram a VNI, 63 RNs (42,57 %) eram do sexo feminino 

e 85 RNs (57,43%) do sexo masculino. O diagnóstico inicial pode ser observado no 

Gráfico 1.   

 

 

 

Gráfico 1 – Diagnóstico clínico inicial dos RNs que necessitaram de VNI nos anos de 2013 a 
2014. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

A média da idade gestacional (IG) dos RNs estudados foi de 34,27 ± 4,60 

semanas e a massa média ao nascer foi de 2212,49 ± 937,54 g. Quanto ao Apgar, a 

média do 1º min foi de 5,97 ± 2,71 e do 5º min de 7,84 ± 2,08.  
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Foi observado que dos 148 RNs, 110 RN (74,32 %) necessitaram de VMI 

durante o internamento na UTIN e destes 41 (37,27 %) necessitaram reutilizar este 

suporte invasivo. Foi observado que o tempo médio de permanência na VMI foi de 

18,92 ± 28,12 dias. 

O tempo médio de internamento dos RNs que foram submetidos ao 

tratamento com VNI foi de 39,04 ± 24 dias e tempo médio de permanência neste 

suporte ventilatório foi de 104 ± 108 h.  

No Gráfico 2, apresentam-se os motivos que levaram ao emprego da VNI nos 

RNs estudados. 

 

 

 

Gráfico 2 – Motivos da instituição da VNI nos RNs que necessitaram deste suporte nos anos de 
2013 e 2014.  
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Constatou-se que 55 RNs (37,16 %) desenvolveram lesão nasal durante a 

utilização do suporte ventilatório não invasivo.  

A Tabela 1 exibe as características dos RNs com e sem lesão nasal que 

utilizaram VNI nos anos de 2013 e 2014. Apesar de haver bastante variação entre os 

resultados sobre os RNs, algumas variáveis apresentaram-se significativamente 
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diferentes entre RNs com e sem lesão nasal. Os dados mostram que os RNs que 

desenvolveram lesão nasal possuíram menor idade gestacional e massa ao nascer; 

maior tempo total de VNI, de 1a utilização e de reutilização da VNI, além de maior 

tempo de internamento na UTIN e uma proporção maior de reutilização do referido 

suporte ventilatório.  

 

 

Tabela 1 – Valores de médiadesvio padrão, ou mediana (valor mínimo – valor 
máximo), ou frequência absoluta (percentual) de variáveis de interesse em 148 RNs 

com e sem lesão nasal. 

Variável Estudada RN com lesão 
(n=55) 

RN sem lesão 
(n=93) 

p 

Gênero (masculino) 31 (56,36%) 54 (58,06%) 0,865 

Idade gestacional (semanas) 32,66±4,52 35,23±4,40 0,001* 

Massa ao nascer (g) 1935,96±928,1 2376,02±908,90 0,003* 

Apgar no 1º min** 7 (0-9) 7 (0-9) 0,699 

Apgar no 5º min** 8 (3-10) 8 (0-10) 0,880 

Tempo total de VMI (dias)** 20,38±23,49 18,14±30,59 0,080 

Tempo total de VNI (horas) 181,20±129,00 59,21±59,33 0,001* 

Tempo da 1ª utilização da VNI (horas) 88,68±64,30 39,48±33,18 0,001* 

Tempo de reutilização da VNI (horas)** 181,70±124,90 73,42±92,72 0,001* 

Reutilização da VNI (Sim) 28 (50,91%) 25 (26,88%) 0,004* 

Tempo de internamento na UTIN (dias) 48,00±29,70 38,47±38,79 0,004* 

Valores de p associados aos testes exatos de Fisher e Mann-Whitney. 

* p < 0,05     

** tamanho amostral menor do que o apresentado 

 

 

Dos 148 RNs que necessitaram de VNI, 53 RNs (35,81 %) necessitaram 

reutilizá-lo em algum momento durante a internação na UTIN. Destes, 

28 RNs (52,83 %) apresentaram lesão. 

O aparecimento da lesão ocorreu em 31 RNs (56,36 %) durante a primeira 

utilização da VNI, em 14 RNs (25,45 %) na reutilização deste suporte e em 10 RNs 

(18,18 %) o aparecimento da lesão ocorreu tanto no primeiro uso como durante a 

reutilização. 

Ao estudar somente os RNs que desenvolveram lesão nasal foi possível 

observar que o tempo da 1a utilização da VNI foi significativamente menor do que o 

tempo de reutilização deste suporte ventilatório (Tabela 2). 



68 
  

Tabela 2 – Tamanhos amostrais, média (M) e desvio padrão (DP) de tempo em 
VNI dos RNs que apresentaram lesão. 

Variável Estudada n M ± DP p 

Tempo da 1ª utilização da VNI (horas) 55 88,68±64,30 
0,003* 

Tempo de reutilização da VNI (horas) 28 181,70±124,90 

* p < 0,05 (Teste de Wilcoxon) 

 

 

Observando-se os dados categorizados, somente em sete situações foi 

possível inferir risco (ou proteção) à lesão nasal. A Tabela 3 exibe os valores de 

frequência, significância, Odds Ratio (OR) e intervalo de confiança de 95% (IC95%) 

dos 148 RNs com e sem lesão nasal. 

 

 

Tabela 3 – Valores de frequência, significância, Odds Ratio (OR) e intervalo de confiança de 
95% (IC95%) em 148 RNs com e sem lesão nasal. 

(continua) 

Variável 

Fatores Significativos 
 

Com 
lesão 
(n=55) 

Sem 
lesão 
(n=93) 

p OR IC95% 

Gênero Masculino 31 54    

 Feminino 24 39 0,865 0,93 0,476 - 1,830 

Idade gestacional Pré-termo 40 48    

 Termo  15 45 0,015* 2,50 1,217 - 5,134 

Massa ao nascer ≥ 2500g 18 45    

 1500 a 2499 g 14 31 0,832 0,89 0,384 - 2,042 

 1000 a 1499g 15 7 0,002* 0,19 0,065 - 0,534 

 <1000g 8 10 0,255 0,50 0,170 - 1,470 

Apgar 1º min 0 a 3 14 19    

 4 a 6 10 24 0,315 1,77 0,644 - 4,858 

 7 a 10 28 49 0,669 1,29 0,561 - 2,964 

Apgar 5º min 0 a 3 1 5    

 4 a 6 9 14 0,388 0,31 0,031 - 3,119 

 7 a 10 41 73 0,664 0,36 0,040 – 3,155 

Tempo de internamento na 

UTIN (dias) 
Até 15 dias 9 26    

 Acima de 15 

dias 

46 67 0,160 0,50

4 

0,216 – 1,17 

Necessitou de VMI Sim 40 70    

 Não 15 23 0,846 0,88 0,411 - 1,869 
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Tabela 3 – Valores de frequência, significância, Odds Ratio (OR) e intervalo de confiança de 
95% (IC95%) em 148 RNs com e sem lesão nasal. 

Variável 

Fatores Significativos 

 Com 
lesão 
(n=55) 

Sem 
lesão 
(n=93) 

p OR IC95% 

Tempo total de VMI (dias) Não necessitou 

de VMI 
15 23    

 ≤ a 7 DIAS 14 39 0,254 1,82 0,744 - 4,435 

 De 8 a 14 dias 14 13 0,448 0,61 0,224 - 1,641 

 De 15 a 21 dias 1 3 1,000 1,96 0,186 - 20,63 

 De 22 a 28 dias 0 3 0,287 4,62 0,222 - 95,80 

 Superior a 28 

dias 

11 12 0,598 0,71 0,250 - 2,024 

Tempo da 1ª utilização da 

VNI (h) 
Até 24 h 11 40    

 De 25 a 48 h 7 25 1,000 0,98 0,336 - 2,868 

 De 49 a 72 h 7 15 0,385 0,59 0,193 - 1,803 

 De 72 a 96 h 11 9 0,010* 0,23 0,074 - 0,680 

 De 97 a 120 h 5 3 0,028* 0,17 0,034 - 0,801 

 De 121 a 240 h 12 1 0,001* 0,02 0,003 - 0,196 

 Superior a 240 h 2 0 0,057 0,06 0,003 - 1,269 

Tempo total de reutilização 

da VNI (horas) 

Não necessitou 

reutilizar a VNI 
27 68    

 Até 24 h 2 6 1,000 1,19 0,226 - 6,275 

 De 25 a 48 h 1 8 0,439 3,18 0,379 - 26,64 

 De 49 a 72 h 2 5 1,000 0,99 0,181 - 5,432 

 De 73 a 96 h 3 1 0,082 0,13 0,013 - 1,330 

 De 97 a 120 h 3 1 0,082 0,13 0,013 - 1,330 

 De 121 a 240 h 9 2 0,001* 0,09 0,018 - 0,435 

  Superior a 240 h 8 2 0,002* 0,10 0,020 - 0,498 

* p < 0,05       

 

 

Mediante os dados apresentados na Tabela 3, para os sete fatores 

significativos foram possíveis fazer as seguintes interpretações: 

i. RNPT tem de 1,2 a 5,1 vezes mais chances de desenvolver lesão nasal do que 

RNs a termo; 

ii. RNs que nascem com mais do que 2500 g tem de 46,6 a 93,5% menos chances 

de desenvolver lesão do que RNs com massa entre 1000 g e 1499 g;  
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iii. RNs que utilizam a VNI pela 1a vez por período de até 24 h tem de 31,1 a 92,6% 

menos chances de ter lesão do que RNs que permanecem neste suporte por 

72 a 96 h; 

iv. RNs que utilizam a VNI pela 1a vez por período de até 24 h tem de 19,9 a 66,0% 

menos chances de desenvolver lesão do que RNs que ficam de 97 a 120 h 

neste suporte ventilatório;  

v. RNs que utilizam pela 1a vez a VNI por até 24 h tem de 80,4 a 99,7% menos 

chance de ter lesão do que RNs que utilizam este suporte por período de 121 

a 240 h; 

vi. RNs que não necessitam reutilizar a VNI tem de 56,5 a 98,2% menos chance 

de desenvolver lesão do que RNs que reutilizam este suporte por 121 a 240 h e 

vii. RNs que não necessitam reutilizar a VNI tem de 50,2 a 98,0% menos chance 

de desenvolver lesão do que RNs que reutilizam por mais de 240 h. 

 

Das ocorrências de lesão nasal, 27 (49,09 %) foram descritas somente pelos 

fisioterapeutas, 15 (27,27 %) por enfermeiros e fisioterapeutas, 2 (3,64 %) por médicos 

e fisioterapeutas e 11 (20,00 %) concomitantemente por médicos, enfermeiros e 

fisioterapeutas. 

Devido à gravidade da lesão, o suporte ventilatório foi suspenso em 9 RNs 

(16,36 %) que apresentavam lesão nasal. Destes, 6 RNs (66,67 %) foram submetidos 

à oxigenioterapia por meio de um capacete de oxigenação (HOOD), 1 RN (11,11 %) 

foi reintubado e 2 RNs (22,22 %) alternaram períodos de VNI e HOOD, a fim de reduzir 

a referida lesão.  

 

 

4.3 ETAPA III: Comparação clínica entre o hidrocolóide e o gel de silicone  

 

 

No período de 01/05/2015 a 31/04/2016 foram internados 210 RNs na UTIN. 

Destes, 83 RNs necessitaram de suporte ventilatório não invasivo.  

Do total de RNs que utilizaram a VNI, 49 RNs nasceram com idade gestacional 

inferior a 38 semanas. Destes, 7 RNPT foram excluídos do estudo porque 

permaneceram na VNI por um período inferior a 24 h, 1 RNPT foi excluído porque os 

pais não assinaram o TCLE (condição aprovada no CEP), 1 RNPT encontrava-se em 
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fototerapia quando necessitou de VNI e a pedido da equipe de enfermagen nenhuma 

proteção nasal foi colocado neste RNPT.  

Devido à falha de comunicação entre a equipe de fisioterapia e a 

pesquisadora, 4 RNPTs não foram avaliados e 3 RNPTs não participaram do estudo 

porque a pesquisadora não encontrava-se em Campo Largo no momento da 

instituição da VNI.  

Desta forma, a amostra foi constituída de 33 RNPTs, sendo estes divididos 

aleatoriamente em três grupos de utilização da proteção nasal: hidrocolóide, gel de 

silicone espesso e gel de silicone fino, cada grupo composto por 11 RNPTs. 

As características quanto ao gênero, idade gestacional, apgar no 1º e 5º min, 

utilização de VMI e tempo total de VNI dos RNPTs dos três grupos são apresentadas 

na Tabela 4. Ao comparar a massa ao nascer, observou-se uma diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (p = 0,044), sendo que o tratado com 

hidrocolóide mostrou valores mais elevados e com gel de silicone fino valores mais 

baixos. As demais variáveis apresentaram homogeneidade entre os grupos. 

 

 

Tabela 4 – Valores de média desvio padrão, ou mediana (valor mínimo – valor máximo), ou 
frequência absoluta (percentual) de variáveis de interesse em 33 RNPTs separados segundo 

o tipo de proteção utilizada. 

Variável Hidrocolóide (n=11) 
Gel de Silicone 
espesso (n=11) 

Gel de silicone 
fino (n=11) 

p 

Gênero (Masculino) 5 (45,45%) 4 (36,36%) 6 (54,55%) 0,693 

Idade gestacional 

(semanas) 
33,73±2,79 31,55±4,48 30,82±4,06 0,199 

Massa ao nascer (g) 2225,00±789,04A 1695,45±855,08AB 1378,64±624,55B 0,044* 

Apgar 1º min 8 (0-9) 6 (0-9) 8 (4-9) 0,141 

Apgar 5º min 9 (2-10) 8 (3-9) 9 (6-10) 0,298 

Uso de VMI (Sim) 10 (90,91%) 8 (72,73%) 7 (63,64%) 0,3151 

Tempo total de VNI 

(horas) 
81,92±61,03 116,10±102,20 77,20±43,99 0,8241 

Valores de p associados aos testes de qui-quadrado, ANOVA e Kruskal-Wallis. 

* p < 0,05 

 

 

O diagnóstico inicial dos RNPT participantes do estudo, separados segundo 

o tipo de proteção utilizada, podem ser observados no Gráfico 3.  
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Gráfico 3 – Diagnóstico inicial dos RNPTs que necessitaram de VNI separados conforme 
proteção nasal utilizada. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Os motivos que levaram ao emprego da VNI nos RNPT estudados são 

apresentados no Gráfico 4.  

 

 

 

 

Gráfico 4 - Motivos da instituição da VNI nos RNPTs dos grupos: Hidrocolóide, Gel de 
silicone espesso e Gel de silicone fino. 
Fonte: Autoria própria. 
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4.3.1 Resultados referentes à lesão nasal externa 

 

 

A lesão nasal externa ocorreu em 4 RNPT (36,36%) do grupo hidrocolóide, 

em 9 RNPT (81,81 %) do grupo gel de silicone espesso e em 8 RNPT (72,72 %) do 

grupo gel de silicone fino. 

Ao comparar os três grupos quanto ao estágio da lesão externa, ao número 

de troca do material e ao tempo de surgimento da lesão, somente a quantidade de 

troca do material apresentou diferença significativa entre o grupo hidrocolóide e o 

grupo gel de silicone espesso (p = 0,033). Para as demais variáveis, não foram 

observadas diferenças significativas (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5 – Valores de mediana (valor mínimo – valor máximo), ou frequência absoluta 
(percentual) de variáveis de interesse em 21 RNPTs que apresentaram lesão externa 

separada segundo o tipo de proteção utilizada. 

Variável 

Hidrocolóide 
(n=4) 

Gel de silicone 
espesso (n=9) 

Gel de silicone 
fino (n=8) 

p 

Lesão estágio I 4 (100%) 5 (55,56%) 6 (75,00%) 
0,251 

Lesão estágio II 0 (0,00%) 4 (44,44%) 2 (25,00%) 

Lesão em até 24 h 3 (75,00%) 8 (88,89%) 6 (75,00%) 
0,809 

Lesão acima de 24 h 1 (25,00%) 1 (11,11%) 2 (25,00%) 

Número de troca do material 0,00±0,00A 3,22±3,87B 1,50±1,07AB 0,033* 

Tempo de surgimento da 

lesão externa 
24 (24-48) 24 (24-48) 24 (24-72) 0,704 

Valores de p associados aos testes de qui-quadrado, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. 

* p < 0,05 

 

 

A Figura 23 exibe as imagens fotográficas da região nasal dos 4 RNPTs do 

grupo hidrocolóide que desenvolveram lesão estágio I mesmo considerando os locais 

protegidos.  
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Figura 23 – Lesão nasal estágio I em 4 RNPTs do grupo hidrocolóide. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

As Figuras 24 e 25 exibem as imagens fotográficas da região nasal dos RNPTs 

do grupo gel de silicone espesso que desenvolveram lesão estágio I e II 

respectivamente.  
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Figura 24 – Lesão nasal estágio I em 5 RNPTs do grupo gel de silicone espesso. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 25 – Lesão nasal estágio II em 4 RNPTs do grupo gel de silicone espesso. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

As Figuras 26 e 27 mostram as imagens fotográficas da região nasal dos 

RNPTs do grupo Gel de silicone fino que desenvolveram lesão estágio I e II 

respectivamente. 

A UTIN estudada dispõe de prongas binasais curtas de três marcas distintas, 

sendo elas: Inca®, Silmag® e Fanem®.  A Figura 28 apresenta as três marcas de 

prongas sendo utilizadas nos RNPTs do presente estudo. Na Figura 28a e b é possível 

observar que para a fixação do circuito de VNI são utilizados esparadrapo e toucas 

confeccionadas com malha tubular. Na Figura 28c é usada uma touca própria para 

VNI, porém estas são empregadas nos RNs conforme disponibilidade no momento da 

instituição do suporte ventilatório não invasivo.  
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Figura 26 – Lesão nasal estágio I em 6 RNPTs do grupo gel de silicone fino. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 27 – Lesão nasal estágio II em 2 RNPTs do grupo Gel de silicone fino. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

(a) (b) 

(c) 

 

 

Figura 28 – RNPT recebendo VNI com (a) pronga binasal curta Inca® e sistema de fixação com 
touca de malha tubular e esparadrapo (b) pronga binasal curta Silmag® e sistema de fixação 
com touca de malha tubular e esparadrapo (c) pronga binasal curta Fanem® e touca própria para 
VNI.  
Fonte: Autoria própria. 
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A Tabela 6 apresenta a relação entre as três marcas de prongas utilizadas e 

a frequência de lesão nasal externa nos 33 RNPTs separados nos três grupos de 

proteção.  

 

 

Tabela 6 – Frequência de lesão nasal externa em RNPTs submetidos a VNI com prongas 
nasais de três marcas distintas, separados segundo o tipo de proteção utilizada. 

 Hidrocolóide 

(n=11) 

Gel de silicone espesso 

(n=11) 

Gel de silicone fino 

(n=11) 

Variável Sem lesão Com lesão Sem lesão Com lesão Sem lesão Com lesão 

Inca  2 (18,18 %) 2 (18,18 %) 1 (9,09 %) 3 (27,27 %) 2 (18,18 %) 2 (18,18 %) 

Silmag 4 (36,36 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 5 (45,45 %) 1 (9,09 %) 5 (45,45 %) 

Fanem  1 (9,09 %) 2 (18,18 %) 1 (9,09 %) 1 (9,09 %) 0 (0,00 %) 1 (9,09 %) 

 

 

A Tabela 7 apresenta a correlação entre o estágio da lesão externa e a marca 

da pronga em 21 RNPTs que apresentaram lesão. Ao associar o estágio da lesão 

externa e a marca da pronga, não foram encontrados valores com significância 

estatística (p = 0,3151).  

 

 

Tabela 7 – Valores de frequência absoluta (percentual) entre o estágio de 
lesão externa e a marca da pronga em 21 RNPTs que apresentaram lesão 

nasal externa. 

Estágio da 
lesão externa 

Fanem  

(n=4) 

Inca 

(n=7) 

Silmag 

(n=10) 
p 

Estágio I 4 (100%) 4 (57,14%) 7 (70,00%) 
0,3151 

Estágio II 0 (0,00%) 3 (42,86%) 3 (30,00%) 

Valor de p associado ao teste de qui-quadrado. 

 

 

Na UTIN do HIWM as prongas nasais são esterilizadas e reutilizadas. A 

Tabela 8 mostra a relação entre as prongas esterilizadas e novas e a ocorrência de 

lesão nasal externa nos RNPTs separados de acordo com o tipo de proteção utilizada. 
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Tabela 8 – Relação entre as prongas esterilizadas e novas e a ocorrência de lesão nasal 
externa nos RNPTs. 

 Hidrocolóide 

(n=11) 

Gel de silicone espesso 

(n=11) 

Gel de silicone fino 

(n=11) 

Pronga  Sem lesão Com lesão Sem lesão Com lesão Sem lesão Com lesão 

Esterilizada  6 (54,45 %) 3 (27,27 %) 1 (9,09 %) 7 (63,63 %) 2 (18,18 %) 7 (63,63 %) 

Nova  1 (9,09 %) 1 (9,09 %) 1 (9,09 %) 2 (18,18 %) 1 (9,09 %) 1 (9,09 %) 

 

 

Na Tabela 9, verifica-se a correlação entre o estágio de lesão nasal externa e 

procedência da pronga em 21 RNPTs que apresentaram lesão externa. Ao associar o 

estágio da lesão externa e a procedência da pronga nasal, não foram encontrados 

valores significativos (p = 1,000).  

 

 

Tabela 9 – Valores de frequência absoluta (percentual) entre o estágio de 
lesão externa e a procedência da pronga em 21 RNPTs que apresentaram 

lesão externa. 

Estágio da lesão 
externa 

Esterilizada  

(n=17) 

Nova  

(n=4) 
p 

Estágio I 12 (70,59%) 3 (75,00%) 
1,000 

Estágio II 5 (29,41%) 1 (25,00%) 

Valor de p associado ao teste exato de Fisher. 

 

 

4.3.2 Resultados referentes à lesão nasal interna  

 

 

Quanto ao desenvolvimento de lesão nasal interna, dos 33 RNPTs avaliados 

24 RNPTs (72,72 %) desenvolveram lesão durante a permanência na VNI.  

A Tabela 10 exibe a relação entre as três marcas de prongas utilizadas e a 

frequência de lesão nasal interna.  

Ao correlacionar a ocorrência de lesão nasal interna e a procedência da 

pronga (nova ou esterilizada) não foram constatadas diferenças significativas 

(p = 1,000). Tais informações são mostradas na Tabela 11.  
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Tabela 10 – Valores de frequência absoluta (percentual) entre a presença de lesão 
interna e a marca da pronga em 33 RNPTs. 

Marca da pronga 
RNPT com lesão 

interna (n=24) 
RNPT sem lesão 

interna (n=9) 
p 

Inca 9 (37,50%) 3 (37,50%) 

0,853 Silmag 10 (41,67%) 5 (50,00%) 

Fanem 5 (20,83%) 1 (12,50%) 

Valor de p associado ao teste exato de Fisher. 

 

 

Tabela 11 – Valores de frequência absoluta (percentual) entre a presença de 
lesão interna e a procedência da pronga em 33 RNPTs. 

Pronga 
RNPT com lesão interna 

 (n=24) 

RNPT sem lesão interna 

 (n=9) 
p 

Esterilizada 19 (79,17%) 7 (77,78%) 
1,000 

Nova 5 (20,83%) 2 (22,22%) 

Valor de p associado ao teste exato de Fisher. 

 

 

Quando relacionados o tempo de aparecimento da lesão nasal interna com a 

procedência da pronga, marca da pronga e presença de sangramento na aspiração 

não foram observadas diferenças estatísticas entre as variáveis (Tabela 12). 

 

 

Tabela 12 – Valores de mediana (valor mínimo – valor máximo) dos tempos de 
aparecimento da lesão interna entre relação à procedência da pronga, marca da 

pronga e presença de sangramento em 24 RNPTs com lesão interna. 

Variável Estudada 
Tempo de aparecimento da lesão 

interna 
p 

Pronga Esterilizada (n = 19) 48 (24 - 72) 
0,501 

Pronga Nova (n = 5) 48 (48 - 96) 

Pronga Inca (n = 9) 48 (24 - 72)  

0,084 Pronga Silmag (n = 10) 60 (24 - 96) 

Pronga Fanem (n = 5) 24 (24 - 48) 

Com sangramento (n = 11) 48 (24 - 96) 
0,369 

Sem sangramento (n = 13) 48 (24 - 72) 

Valor de p associado aos testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. 
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A Tabela 13 mostra os dados referentes à presença de sangramento e o 

desenvolvimento de lesão nasal interna nos 33 RNPTs. Observou-se diferença 

significativa, sendo uma proporção maior de sangramento nos RNPTs com lesão 

interna do que nos RNPTs que não desenvolveram lesão. 

 

 

Tabela 13 – Valores de frequência absoluta (percentual) entre a presença de 
sangramento e a ocorrência de lesão interna em 33 RNPTs. 

Sangramento 
RNPT com lesão interna 

(n=24) 

RNPT sem lesão interna 

(n=9) 
p 

Sim 11 (45,83%) 0 (0,00%) 
0,015* 

Não 13 (54,17%) 9 (100%) 

Valor de p associado ao teste exato de Fisher. 

* p < 0,05    

 

 

A Figura 29 exibe as imagens fotográficas de 4 RNPTs dos 24 RNPTs que 

desenvolveram lesão nasal interna. 

 

 

 

Figura 29 – Lesão nasal interna em 4 RNPTs. 
Fonte: Arquivo próprio. 
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4.3.3 Avalição da lesão nasal in loco versus imagens fotográficas 

 

 

Os diferentes avaliadores tiveram média de acerto de 48,48 ± 8,92%, sendo 

que a análise de qui-quadrado não mostrou diferença significativa (p = 0,368) entre a 

proporção de acertos/erros dos diferentes avaliadores. 

A análise de concordância de Kappa apresentou um coeficiente de 0,265 o 

que denota uma concordância razoável. Ao fazer uma análise individual dos 33 

RNPTs, constatou-se concordância de 75 % ou mais (3 ou 4 concordantes) em 21 

casos (63,64 %). Deste total, houve 13 (61,90 %) diagnósticos corretos (Tabela 14).  

 

 

Tabela 14 – Frequências de acertos e erros em 21 RNPTs em que 
pelo menos 3 dos 4 avaliadores concordaram com o resultado. 

Avaliação in loco pela 
pesquisadora 

Avaliação das imagens 
fotográficas pelos 

fisioterapeutas 
n 

Sem lesão (n = 5) Acerto 1 (20,00 %) 

Lesão superficial 2 (40,00 %) 

Hiperemia 1 (20,00 %) 

Impossível avaliar 1 (20,00 %) 

Lesão superficial (n = 5) Acerto 4 (80,00 %) 

Necrose 1 (20,00 %) 

Hiperemia (n = 11) Acerto 8 (72,73 %) 

Lesão superficial 3 (27,27 %) 

 

 

Ao avaliar se um estágio de lesão é mais fácil de ser avaliado do que outro, 

não houve diferença significativa no teste de qui-quadrado (p = 0,084). Porém, apesar 

de não ter apresentando diferença estatística, nos casos de lesão superficial e 

hiperemia o percentual de acerto foi maior do que nos casos sem lesão. A ausência 

de significância estatística pode estar associada aos baixos números amostrais do 

estudo. 
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4.4 ETAPA IV: Caraterização térmica e estrutural do hidrocolóide e do gel de silicone 

 

 

Nesta etapa, apresentam-se os resultados da análise termogravimétrica, da 

caracterização por difração de raios X, da microscopia eletrônica de varredura e 

rugosidade das amostras de hidrocolóide, do gel de silicone espesso e do gel de 

silicone fino, sem tratamento e submetidos aos tratamentos de umidade não 

controlada, sem saturação e com saturação. Ademais, mostram-se os resultados da 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho e da análise 

termogravimétrica derivada do hidrocolóide sem tratamento e com saturação. 

 

 

4.4.1 Análise Termogravimétrica    

 

 

A Figura 30 mostra as curvas de análise termogravimétrica do hidrocolóide 

sem tratamento e do hidrocolóide exposto aos tratamentos: umidade não controlada, 

sem saturação e com saturação.   

 

 

 
 

Figura 30 – Curvas de análise termogravimétrica do hidrocolóide sem tratamento 
e do hidrocolóide exposto aos tratamentos: umidade não controlada, sem 
saturação e com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 
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Na Tabela 15, é possível ver a temperatura de início dos eventos térmicos e 

a porcentagem de resíduo das amostras de hidrocolóide sem tratamento e com 

tratamento: umidade não controlada, sem saturação e com saturação.  

 

 

Tabela 15 – Temperatura de início dos eventos térmicos e a porcentagem de resíduo 
das amostras de hidrocolóide com e sem tratamento. 

 
Sem 

tratamento 
Umidade não 

controlada 
Sem 

saturação 
Com 

saturação 

Início do 1º evento térmico 110 ºC 100 ºC 125 ºC 100 ºC 

Início do 2º evento térmico 185 ºC 185 ºC 205 ºC 175 ºC 

Início do 3º evento térmico 320 ºC 315 ºC 320 ºC 320 ºC 

Final do 3º evento térmico  470 ºC 460 ºC 470 ºC 470 ºC 

Resíduo  12,36 % 11,95 % 12,35 % 12,72 % 

 

 

A Figura 31 exibe as curvas de análise termogravimétrica do gel de silicone 

espesso sem tratamento e com os tratamentos: umidade não controlada, sem 

saturação e com saturação.   

 

 

 
 

Figura 31 – Curvas de análise termogravimétrica do gel de silicone espesso sem 
tratamento e do gel de silicone exposto aos tratamentos: umidade não 
controlada, sem saturação e com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 
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Na Tabela 16, é possível observar a temperatura de início dos eventos 

térmicos e a porcentagem de resíduo das amostras de hidrocolóide sem tratamento e 

com tratamento: umidade não controlada, sem saturação e com saturação.  

 

 

Tabela 16 – Temperatura de início dos eventos térmicos e a porcentagem de resíduo 
das amostras do gel de silicone espesso com e sem tratamento. 

 
Sem 

tratamento 
Umidade não 

controlada 
Sem 

saturação 
Com 

saturação 

Início do 1º evento térmico 360 ºC 340 ºC 330 ºC 320ºC 

Início do 2º evento térmico 495 ºC 520 ºC 520 ºC 470 ºC 

Início do 3º evento térmico 650 ºC 615 ºC 630 ºC 605 ºC 

Final do 3º evento térmico  730 ºC 740 ºC 730 ºC 735 ºC 

Resíduo  42,67 % 49,78 % 54,19 % 44,01 % 

 

 

A Figura 32 mostra as curvas de análise termogravimétrica do gel de silicone 

fino sem tratamento e com os tratamentos: umidade não controlada, sem saturação e 

com saturação.   

 

 

 
 

Figura 32 – Curvas de análise termogravimétrica do gel de silicone fino sem 
tratamento e com os tratamentos: umidade não controlada, sem saturação e com 
saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 
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A Tabela 17 mostra a temperatura de início dos eventos térmicos e a 

porcentagem de resíduo das amostras de hidrocolóide sem tratamento e com 

tratamento: umidade não controlada, sem saturação e com saturação.  

 

 

 Tabela 17 – Temperatura de início dos eventos térmicos e a porcentagem de 
resíduo das amostras do gel de silicone fino com e sem tratamento. 

 
Sem 

tratamento 
Umidade não 

controlada 
Sem 

saturação 
Com 

saturação 

Início do 1º evento térmico 290 ºC 290 ºC 275ºC 290 ºC 

Início do 2º evento térmico 350 ºC 350 ºC 345 ºC 365 ºC 

Início do 3º evento térmico 440 ºC 440 ºC 420 ºC 455 ºC 

Final do 3º evento térmico  630 ºC 650 ºC 610 ºC 660 ºC 

Resíduo  5,16 % 10,12 % 10,56 % 12,99 % 

 

 

4.4.2 Caracterização por difração de raios X 

 

 

A Figura 33 mostra o difratograma da superfície adesiva do hidrocolóide sem 

tratamento e com os tratamentos: umidade não controlada, sem saturação e com 

saturação. É possível observar que tanto a amostra sem tratamento como as amostras 

que receberam os tratamentos de umidade não controlada, sem saturação e com 

saturação apresentaram um pico no ângulo de 18º.  

A Figura 34 apresenta o difratograma da superfície não adesiva do 

hidrocolóide sem tratamento e com os tratamentos: umidade não controlada, sem 

saturação e com saturação. É possível constatar nas amostras da superfície não 

adesiva do hidrocolóide: sem tratamento, umidade não controlada e com saturação, 

que o pico ocorreu em 18º. Na amostra sem saturação, o pico foi observado em 20º, 

ocorrendo um deslocamento do mesmo em relação à amostra sem tratamento.  
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Figura 33 – Difratograma da superfície adesiva do hidrocolóide. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

 

Figura 34 – Difratograma da superfície não adesiva do hidrocolóide. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

As Figuras 35 e 36 mostram repectivamente o difratograma da superfície 

adesiva e da superífice não adesiva do gel de silicone espesso sem tratamento e com 

os tratamentos: umidade não controlada, sem saturação e com saturação. É possível 
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observar em ambas as figuras que tanto a amostra sem tratamento como as amostras 

que receberam os referidos tratamentos apresentaram um pico em 12º e outro menor 

em 21º. 

 

 

 

Figura 35 – Difratograma da superfície adesiva do gel de silicone espesso. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

 

Figura 36 – Difratograma da superfície não adesiva do gel de silicone espesso. 
Fonte: Arquivo próprio.  
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A Figura 37 exibe o difratograma da superfície adesiva do gel de silicone fino 

sem tratamento e com os tratamentos: umidade não controlada, sem saturação e com 

saturação. É possível notar que tanto a amostra sem tratamento como as amostras 

que receberam os tratamentos de umidade não controlada, sem saturação e com 

saturação apresentaram um pico no ângulo de 12º e outro menor em 21º.  

 

 

 

Figura 37 – Difratograma superfície adesiva do gel de silicone fino. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

A Figura 38 mostra o difratograma da superfície não adesiva do gel de silicone 

fino sem tratamento e com os tratamentos: umidade não controlada, sem saturação e 

com saturação. É possível observar nas quatro amostras a presença de dois picos, 

um deles em 12º e o outro em 21º.  
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Figura 38 – Difratograma da superfície não adesiva do gel de silicone fino. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

A Tabela 18 mostra as áreas das regiões amorfa, cristalina e a percentagem 

de cristalinidade da superfície adesiva do hidrocolóide sem tratamento e com os 

tratamentos: umidade não controlada, sem saturação e com saturação.  

 

 

Tabela 18 – Área das regiões amorfa, cristalina e percentagem de cristalinidade da superfície 
adesiva do hidrocolóide com e sem tratamento. 

Hidrocolóide superfície 
adesiva 

Região 
amorfa 

Região 
cristalina 

Percentagem de 
cristalinidade 

Diferença em % em relação 
à amostra sem tratamento 

Sem tratamento 1856,74 2748,18 59,68  

Umidade não controlada 567,64 741,96 56,66 -5,07 

Sem saturação 1934,43 2595,03 57,29 -4,00 

Com saturação 1902,30 2305,25 54,79 -8,20 

 

 

Observa-se que houve diminuição da percentagem de cristalinidade das três 

amostras que receberam tratamento comparada a sem tratamento.  

Na Tabela 19 são apresentadas as áreas das regiões amorfa, cristalina e 

percentagem de cristalinidade da superfície não adesiva do hidrocolóide sem 
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tratamento e com os tratamentos: umidade não controlada, sem saturação e com 

saturação. 

 

 

Tabela 19 – Área das regiões amorfa, cristalina e percentagem de cristalinidade da superfície 
não adesiva do hidrocolóide com e sem tratamento. 

Hidrocolóide superfície 
não adesiva 

Região 
amorfa 

Região 
cristalina 

Percentagem de 
cristalinidade 

Diferença em % em relação 
à amostra sem tratamento 

Sem tratamento 422,66 831,48 66,30  

Umidade não controlada 1472,39 1770,92 54,60 -17,64 

Sem saturação 1158,73 1136,29 49,51 -25,32 

Com saturação 1458,38 1844,13 55,84 -15,78 

 

 

Nota-se que houve redução da percentagem de cristalinidade das amostras 

que receberam tratamento comparada a sem tratamento. Esta redução ocorreu em 

maior proporção nas amostras sem saturação.  

Na Tabela 20, apresentam-se as áreas das regiões amorfa, cristalina e 

percentagem de cristalinidade da superfície adesiva do gel de silicone espesso sem 

tratamento e com os tratamentos: umidade não controlada, sem saturação e com 

saturação. 

 

 

Tabela 20 – Área das regiões amorfa, cristalina e percentagem de cristalinidade da superfície 
adesiva do gel de silicone espesso com e sem tratamento. 

Gel de silicone espesso 
superfície adesiva 

Região 
amorfa 

Região 
cristalina 

Percentagem de 
cristalinidade 

Diferença em % em relação 
à amostra sem tratamento 

Sem tratamento 1147,25 388,7067 25,31  

Umidade não controlada 611,20 252,9193 29,27 +15,64 

Sem saturação 1549,37 656,1744 29,75 +17,55 

Com saturação 1206,55 502,1832 29,39 +16,12 

 

 

É possível observar que houve aumento da percentagem de cristalinidade das 

três amostras expostas aos tratamentos quando comparada à sem tratamento.  

A Tabela 21 mostra as áreas das regiões amorfa, cristalina e percentagem de 

cristalinidade da superfície não adesiva do gel de silicone espesso sem tratamento e 

com os tratamentos: umidade não controlada, sem saturação e com saturação. 



93 
  

Tabela 21 – Área das regiões amorfa, cristalina e percentagem de cristalinidade da superfície 
não adesiva do gel de silicone espesso com e sem tratamento. 

Gel de silicone espesso 
superfície não adesiva 

Região 
amorfa 

Região 
cristalina 

Percentagem de 
cristalinidade 

Diferença em % em relação à 
amostra sem tratamento 

Sem tratamento 1117,95 388,1727 25,77  

Umidade não controlada 936,29 376,5459 28,68 +11,29 

Sem saturação 1105,07 409,9128 27,06 +4,98 

Com saturação 1084,66 378,3751 25,86 +0,35 

 

 

A superfície não adesiva do gel de silicone espesso apresentou aumento da 

percentagem de cristalinidade quando submetida aos tratamentos de umidade não 

controlada e sem saturação. 

Na Tabela 22 são mostradas as áreas das regiões amorfa, cristalina e 

percentagem de cristalinidade da superfície adesiva do gel de silicone fino sem 

tratamento e com os tratamentos: umidade não controlada, sem saturação e com 

saturação. 

 

 

Tabela 22 – Área das regiões amorfa, cristalina e percentagem de cristalinidade da superfície 
adesiva do gel de silicone fino com e sem tratamento. 

Gel de silicone fino 
superfície adesiva 

Região 
amorfa 

Região 
cristalina 

Percentagem de 
cristalinidade 

Diferença em % em relação 
à amostra sem tratamento 

Sem tratamento 738,82 268,29 26,64  

Umidade não controlada 411,07 189,99 31,61 +18,66 

Sem saturação  883,70 432,28 32,85 +23,31 

Com saturação 731,78 294,41 28,69 +7,70 

 

 

É possível notar que houve aumento da percentagem de cristalinidade das 

três amostras submetidas aos tratamentos quando comparada à sem tratamento.  

Na Tabela 23, são apresentadas as áreas das regiões amorfa, cristalina e 

percentagem de cristalinidade da superfície não adesiva do gel de silicone fino sem 

tratamento e com os tratamentos: umidade não controlada, sem saturação e com 

saturação. 
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Tabela 23 – Área das regiões amorfa, cristalina e percentagem de cristalinidade da superfície 
não adesiva do gel de silicone fino com e sem tratamento. 

Gel de silicone fino 
superfície não adesiva 

Região 
amorfa 

Região 
cristalina 

Percentagem de 
cristalinidade 

Diferença em % em relação 
à amostra sem tratamento 

Sem tratamento 1381,53 772,98 35,88  

Umidade não controlada 1455,68 843,05 36,67 +2,22 

Sem saturação 1425,60 828,80 36,76 +2,47 

Com saturação 1457,54 836,33 36,46 +1,62 

 

 

Não houve diferença entre a percentagem de cristalinidade das amostras que 

receberam tratamento e a amostra sem tratamento.  

 

 

4.4.3 Microscopia eletrônica de varredura  

 

 

A Figura 39 mostra as microscopias da superfície adesiva do hidrocolóide sem 

tratamento, nas quais é possível observar a existência de trincas e áreas de 

tensionamento.  

 

 

 

(a) 

Áreas de tensionamento  
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(b) 

Figura 39 – Microscopias da superfície adesiva do hidrocolóide sem tratamento 
(a) presença de discordância (b) presença de trinca e áreas de tensionamento. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

As Figuras 40a e b ilustra as microscopias da superfície adesiva do 

hidrocolóide submetida ao tratamento com umidade não controlada. Em ambas as  

microscopias, observa-se a presença de trincas longas e ramificadas. 

 

 

 

(a) 

Áreas de tensionamento  

 

Trinca 

 

Áreas de tensionamento  

 

Trincas 
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(b) 

Figura 40 – (a) e (b) Microscopias da superfície adesiva do hidrocolóide 
submetidas ao tratamento com umidade não controlada. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

As Figuras 41 e 42a e b exibem as microscopias da superfície adesiva do 

hidrocolóide submetida respectivamente aos tratamentos sem e com saturação. Nas 

referidas figuras é possível perceber a presença de trincas longas e ramificadas. 

 

 

 

Figura 41 – Microscopia da superfície adesiva do hidrocolóide com tratamento 
sem saturação. 
Fonte: Arquivo próprio.  

Trincas 

 

Trincas 
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(a) 

 

(b) 

Figura 42 – (a) e (b) Microscopias da superfície adesiva do hidrocolóide 
submetidas ao tratamento com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

  

A Figura 43 mostra a microscopia da superfície não adesiva do hidrocolóide 

sem tratamento. É possível notar que a superfície apresenta textura rugosa.  

 

 

Trincas 

 

Trincas 
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Figura 43 – Microscopia da superfície não adesiva do hidrocolóide sem 
tratamento. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

A Figura 44 exibe a microscopia da superfície não adesiva do hidrocolóide 

submetida ao tratamento umidade não controlada. É possível observar que a 

superfície é rugosa com presença de saliências 

 

 

 

Figura 44 – Microscopias da superfície não adesiva do hidrocolóide submetida 
ao tratamento com umidade não controlada. 
Fonte: Arquivo próprio.  

Textura rugosa 

Textura rugosa 

Saliência 
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As Figuras 45 e 46 apresentam as microscopias da superfície não adesiva do 

hidrocolóide submetida respectivamente aos tratamentos sem e com saturação. É 

possível perceber que a superfície possui textura rugosa com presença de saliência 

em ambas as figuras.   

 

 

 

Figura 45 – Microscopias da superfície não adesiva do hidrocolóide submetidas 
ao tratamento sem saturação. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

 

Figura 46 – Microscopias da superfície não adesiva do hidrocolóide submetida 
ao tratamento com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio.  

Saliência  

Textura rugosa 

Saliência 

Textura rugosa 
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A Figura 47 mostra a microscopia da superfície adesiva do gel de silicone 

espesso sem tratamento, na qual pode-se perceber a existência de filamentos. 

 

 

 

Figura 47 – Microscopia da superfície adesiva do gel de silicone espesso sem 
tratamento. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

As Figuras 48 e 49 mostram as microscopia da superfície adesiva do gel de 

silicone espesso submetida respectivamente aos tratamentos de umidade não 

controlada e sem saturação. Não foi observada a presença de trincas nas referidas 

amostras.  

 

 

Filamentos  
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Figura 48 – Microscopia da superfície adesiva do gel de silicone espesso 
submetida ao tratamento umidade não controlada. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

 
 

Figura 49 – Microscopia da superfície adesiva do gel de silicone espesso com 
tratamento sem saturação. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

A Figura 50 mostra a microscopia da superfície adesiva do gel de silicone 

espesso exposta ao tratamento com saturação. Nota-se a presença de trincas na 

referida amostra. 
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Figura 50 – Microscopia da superfície adesiva do gel de silicone espesso 
exposto ao tratamento com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

  

A Figura 51 apresenta a microscopia da superfície não adesiva do gel de 

silicone espesso sem tratamento. Percebe-se que a superfície tem aspecto rugoso 

com formações circulares.  

 

 

 

Figura 51 – Microscopia da superfície não adesiva do gel de silicone espesso 
sem tratamento. 
Fonte: Arquivo próprio.  

Trincas 

Textura rugosa  

Formações circulares  
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A Figura 52 exibe a microscopia da superfície não adesiva do gel de silicone 

espesso que recebeu o tratamento umidade não controlada. Nota-se nesta amostra a 

existência de bolhas e de ranhuras.  

 

 

 

Figura 52 – Microscopia da superfície não adesiva do gel de silicone espesso 
com tratamento umidade não controlada.  
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

As Figuras 53 e 54 exibem as microscopias da superfície não adesiva do gel 

de silicone espesso que recebeu respectivamente os tratamentos sem e com 

saturação. É possível observar a presença de bolhas em ambas as figuras.  

 

 

Bolhas 

Ranhuras 
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Figura 53 – Microscopia da superfície não adesiva do gel de silicone espesso 
com tratamento sem saturação. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

 

Figura 54 – Microscopia da superfície não adesiva do gel de silicone espesso 
submetida ao tratamento com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio.  

 

 

Na Figura 55, são mostradas as microscopias da superfície adesiva do gel de 

silicone fino sem tratamento. Na Figura 56a, é possível observar a presença de uma 

Bolhas 

Bolha 
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depressão e áreas de tensionamento e na Figura 56b a presença de trincas e áreas 

de tensionamento.  

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 55 – Microscopias da superfície adesiva do gel de silicone fino sem 
tratamento (a) presença de uma depressão e áreas de tensionamento (b) trincas 
e áreas de tensionamento. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

 

Áreas de tensionamento  

 

Depressão 

Áreas de tensionamento  

 

Trinca 

Trinca 
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A Figura 56 mostra a microscopia da superfície adesiva do gel de silicone fino 

submetida ao tratamento com umidade não controlada. Nesta amostra, é possível 

observar trincas e áreas de tensionamento. 

 

 

 

Figura 56 – Microscopia da superfície adesiva do gel de silicone fino submetida 
ao tratamento com umidade não controlada. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

As Figuras 57 e 58 ilustram as microscopias da superfície adesiva do gel de 

silicone fino submetida respectivamente aos tratamentos sem e com saturação. É 

possível notar a existência de trincas e áreas de tensionamento. 

Trinca  

Áreas de tensionamento  
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Figura 57 – Microscopias da superfície adesiva do gel de silicone fino submetida 
ao tratamento sem saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

 

Figura 58 – Microscopias da superfície adesiva do gel de silicone fino submetida 
ao tratamento com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

A Figura 59 mostra a microscopia da superfície não adesiva do gel de silicone 

fino sem tratamento. É possível observar nesta amostra a presença de saliências.  

 

Trincas  

Trincas  

Área de tensionamento    

Áreas de tensionamento  
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Figura 59 – Microscopia da superfície não adesiva do gel de silicone fino sem 
tratamento. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

As Figuras 60 e 61 mostram as microscopias da superfície não adesiva do gel 

de silicone fino submetidas respectivamente aos tratamentos de umidade não 

controlada e sem saturação, nas quais percebe-se a presença de bolhas e saliências. 

 

 

 

Figura 60 – Microscopia da superfície não adesiva do gel de silicone fino 
submetida ao tratamento umidade não controlada. 
Fonte: Arquivo próprio. 

Saliências 

Bolha  

Saliência  
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Figura 61 – Microscopia da superfície não adesiva do gel de silicone fino 
submetida ao tratamento sem saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

A Figura 62 mostra a microscopia da superfície não adesiva do gel de silicone 

fino com saturação. Observa-se, nesta amostra, a presença de bolhas.  

 

 

 
 

Figura 62 – Microscopia da superfície não adesiva do gel de silicone fino 
submetida ao tratamento com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 
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4.4.4 Rugosidade  

 

 

A Figura 63 mostra o perfil de rugosidade da superfície não adesiva do 

hidrocolóide sem tratamento. É possível observar que esta amostra apresenta 

rugosidade entre 12,5 a 22,5 μm.  

 

 

 
 

Figura 63 – Perfil de rugosidade da superfície não adesiva do hidrocolóide sem 
tratamento. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

A Figura 64 exibe o perfil de rugosidade da superfície não adesiva do 

hidrocolóide submetida ao tratamento com umidade não controlada. Nota-se que a 

rugosidade variou entre 12,5 a 27,5 μm.  

Na Figura 65, observa-se o perfil de rugosidade da superfície não adesiva do 

hidrocolóide sem saturação, no qual a rugosidade variou de 12,5 a 30 μm.  
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Figura 64 – Perfil de rugosidade da superfície não adesiva do hidrocolóide exposta 
ao tratamento umidade não controlada. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

 
 

Figura 65 – Perfil de rugosidade da superfície não adesiva do hidrocolóide exposta 
ao tratamento sem saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 
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A Figura 66 ilustra o perfil de rugosidade da superfície não adesiva do 

hidrocolóide submetida ao tratamento com saturação. Observa-se que a rugosidade 

variou de 20 a 37,5 μm.  

 

 

 
 

Figura 66 – Perfil de rugosidade da superfície não adesiva do hidrocolóide exposta 
ao tratamento com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

A Tabela 24 apresenta a média e o desvio padrão do Sa da superfície não 

adesiva do hidrocolóide com e sem tratamento. É possível observar aumento da 

rugosidade das amostras submetidas aos tratamentos: umidade não controlada, sem 

saturação e com saturação quando comparadas à amostra sem tratamento.  

 

 

Tabela 24 – Valores de média e desvio padrão do 
parâmetro Sa da superfície não adesiva do hidrocolóide. 

Hidrocolóide superfície não 
adesiva  

Sa 

(μm) 

Sem tratamento 2,86 ± 0,25 

Umidade não controlada 4,55 ± 0,45 

Sem saturação 5,29 ± 0,85 

Com saturação 6,20 ± 0,53 
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Na Figura 67 é apresentado o perfil de rugosidade da superfície não adesiva 

do gel de silicone espesso sem tratamento. Nesta amostra, observa-se que a 

rugosidade variou de 20 a 30 μm.  

 

 

 
 

Figura 67 – Perfil de rugosidade da superfície não adesiva do gel de silicone 
espesso sem tratamento. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Na Figura 68 é apresentado o perfil de rugosidade da superfície não adesiva 

do gel de silicone espesso que recebeu o tratamento umidade não controlada. Nota-

se que a rugosidade variou de 22,5 a 27,5 μm.  

A Figura 69 mostra o perfil de rugosidade da superfície não adesiva do gel de 

silicone espesso que recebeu o tratamento sem saturação. Constata-se que a 

rugosidade variou de 20 a 25 μm.  
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Figura 68 – Perfil de rugosidade da superfície não adesiva do gel de silicone 
espesso submetida ao tratamento umidade não controlada. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

 
 

Figura 69 – Perfil de rugosidade da superfície não adesiva do gel de silicone 
espesso submetida ao tratamento sem saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 
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A Figura 70 exibe o perfil de rugosidade da superfície não adesiva do gel de 

silicone espesso que recebeu o tratamento com saturação. É possível observar que a 

rugosidade variou de 20 a 25 μm.  

A Tabela 25 mostra a média e o desvio padrão do Sa da superfície não 

adesiva do gel de silicone espesso sem tratamento e com os tratamentos de umidade 

não controlada, sem saturação e com saturação. Constatou-se diminuição das 

rugosidades das amostras submetidas aos referidos tratamentos quando comparados 

à amostra que não recebeu tratamento. 

 

 

 
 

Figura 70 – Perfil de rugosidade da superfície não adesiva do gel de silicone 
espesso submetida ao tratamento com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Tabela 25 – Valores de média e desvio padrão do 
parâmetro Sa da superfície não adesiva do gel de silicone 

espesso. 

Gel de silicone espesso superfície não 
adesiva 

Sa 

Sem tratamento 4,64 ± 1,07 

Umidade não controlada 3,12 ± 0,68 

Sem saturação 2,69 ± 0,23 

Com saturação 2,62 ± 0,05 
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A Figura 71 mostra os perfis de rugosidade da superfície não adesiva do gel 

de silicone fino sem tratamento. Verifica-se que a rugosidade variou de 35 a 40 μm. 

 

 

 
 

Figura 71 – Perfil de rugosidade da superfície não adesiva do gel de silicone fino 
sem tratamento. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Na Figura 72, apresenta-se o perfil de rugosidade da superfície não adesiva 

do gel de silicone fino que recebeu o tratamento umidade não controlada. Nesta 

amostra, a rugosidade variou de 32,5 a 37,5 μm. 

A Figura 73 ilustra o perfil de rugosidade da superfície não adesiva do gel de 

silicone fino submetida ao tratamento sem saturação. Pode-se observar que a 

rugosidade variou de 22,5 a 32,5 μm. 
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Figura 72 – Perfil de rugosidade da superfície não adesiva do gel de silicone fino 
submetida ao tratamento umidade não controlada. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

 
 

Figura 73 – Perfil de rugosidade da superfície não adesiva do gel de silicone fino 
submetida ao tratamento sem saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 
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Na Figura 74 é mostrado o perfil de rugosidade da superfície não adesiva do 

gel de silicone fino submetida ao tratamento com saturação. Nesta amostra, a 

rugosidade variou de 15 a 27,5 μm. 

A Tabela 26 exibe a média e o desvio padrão do Sa da superfície não adesiva 

do gel de silicone fino sem tratamento e com os tratamentos de umidade não 

controlada, sem saturação e com saturação. Não houve alteração da rugosidade entre 

as amostras submetidas aos referidos tratamentos quando comparados à amostra 

que não recebeu tratamento. 

 

 

 
 

Figura 74 – Perfil de rugosidade da superfície não adesiva do gel de silicone fino 
submetida ao tratamento com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Tabela 26 – Valores de média e desvio padrão do 
parâmetro Sa da superfície não adesiva do gel de silicone 

fino. 

Gel de silicone fino superfície não adesiva Sa 

Sem tratamento 2,03 ± 0,04 

Umidade não controlada 1,82 ± 0,17 

Sem saturação 2,35 ± 0,20 

Com saturação 1,26 ± 0,13 
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4.4.5 Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho e análise 

termogravimétrica do hidrocolóide sem tratamento e do hidrocolóide com saturação.  

 

 

As Figuras 75 e 76 mostram, respectivamente, o espectro de infravermelho 

da superfície não adesiva do hidrocolóide sem tratamento e do hidrocolóide com 

saturação. Ambas as superfícies apresentaram bandas com características 

predominantes de um elastômero termoplástico de uretano poliéter (TPE-U). 

Ao comparar os espectros da superfície não adesiva do hidrocolóide sem 

tratamento e do hidrocolóide com saturação, foi possível observar que ambos 

apresentaram características semelhantes; porém, com variação na intensidade 

conforme mostra a Figura 77. 

 

 

 

Figura 75 – Espectro de infravermelho da superfície não adesiva do hidrocolóide sem 
tratamento. 
Fonte: Arquivo próprio. 
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Figura 76– Espectro de infravermelho da superfície não adesiva do hidrocolóide com 
saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

 

Figura 77 – Espectro de infravermelho da superfície não adesiva do hidrocolóide sem 
tratamento e do hidrocolóide com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

As Figuras 78 e 79 exibem, respectivamente, o espectro de infravermelho da 

superfície adesiva do hidrocolóide sem tratamento e do hidrocolóide com saturação. 
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Ambas as superfícies apresentaram bandas com características predominantes de 

um elastômero termoplástico (TPR).  

 

 

 
 

Figura 78 – Espectro de infravermelho da superfície adesiva do hidrocolóide sem 
tratamento. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

 

Figura 79 – Espectro de infravermelho da superfície adesiva do hidrocolóide com 
saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 
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Ao comparar os espectros da superfície adesiva do hidrocolóide sem 

tratamento e do hidrocolóide com saturação, foi possível observar que ambos 

apresentaram características semelhantes; porém, com variação na intensidade 

conforme mostra a Figura 80. 

 

 

 

Figura 80 – Espectro de infravermelho da superfície adesiva do hidrocolóide sem 
tratamento e do hidrocolóide com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

As Figuras 81 e 82 mostram, respectivamente, o espectro de infravermelho 

do resíduo que solubilizou na água (filme) do hidrocolóide sem tratamento e do 

hidrocolóide com saturação. Ambos os filmes apresentaram bandas com 

características predominantes de carboximetilcelulose sódica.  
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Figura 81 – Espectro de infravermelho do resíduo do hidrocolóide sem tratamento 
que solubilizou em água. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

 

Figura 82 – Espectro de infravermelho do resíduo do hidrocolóide com saturação que 
solubilizou em água. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Ao comparar os espectros do resíduo que solubilizou em água do hidrocolóide 

sem tratamento e do hidrocolóide com saturação, foi possível observar que ambos 
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apresentaram características semelhantes; porém, com variação na intensidade 

conforme mostra a Figura 83. 

 

 

 

Figura 83 – Espectro de infravermelho do resíduo do hidrocolóide sem tratamento e 
do hidrocolóide com saturação. 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

A Figura 84 mostra as curvas de análise termogravimétrica derivada do 

hidrocolóide completo sem tratamento.  

A Figura 85 mostra as curvas de análise termogravimétrica derivada do 

hidrocolóide completo com saturação.  
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A Figura 86 exibe as curvas de análise termogravimétrica derivada da 

superfície não adesiva do hidrocolóide sem tratamento. 
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A Figura 87 mostra as curvas de análise termogravimétrica derivada da 

superfície não adesiva do hidrocolóide com saturação.  
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A Figura 88 apresenta as curvas de análise termogravimétrica derivada da 

superfície adesiva hidrocolóide sem tratamento separada por meio da solução etílica. 
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A Figura 89 mostra as curvas de análise termogravimétrica derivada da 

superfície adesiva hidrocolóide com saturação separada por meio da solução etílica. 
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Na Figura 90, observam-se as curvas de análise termogravimétrica derivada 

da superfície adesiva hidrocolóide sem tratamento separada por meio da imersão em 

água.  
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A Figura 91 mostra as curvas de análise termogravimétrica derivada da 

superfície adesiva hidrocolóide sem tratamento separada por meio da imersão em 

água. 
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A Tabela 27 delineia a temperatura de início dos eventos térmicos e a 

porcentagem de resíduo do hidrocolóide completo sem tratamento e submetido ao 

tratamento com saturação. 

 

 

Tabela 27 – Temperatura de início dos eventos térmicos e a porcentagem 
de resíduo do hidrocolóide completo sem tratamento e submetido a 

tratamento com saturação. 

 Sem tratamento Com saturação 

Início do 1º evento térmico 90 ºC 80 ºC 

Início do 2º evento térmico 140 ºC 140 ºC 

Início do 3º evento térmico 320 ºC 320 ºC 

Final do 3º evento térmico  460 ºC 480 ºC 

Resíduo  8,55 % 7,18 % 

 

 

A Tabela 28 delineia a temperatura de início dos eventos térmicos e a 

porcentagem de resíduo da superfície não adesiva do hidrocolóide sem tratamento e 

exposto ao tratamento com saturação.  

 

 

Tabela 28 – Temperatura de início dos eventos térmicos e a porcentagem de 
resíduo da superfície não adesiva do hidrocolóide sem tratamento e do 

hidrocolóide com saturação. 

 Sem tratamento Com saturação 

Início do 1º evento térmico 210 ºC 210 ºC 

Início do 2º evento térmico 250 ºC 260 ºC 

Início do 3º evento térmico 310 ºC 330 ºC 

Final do 3º evento térmico  450 ºC 450 ºC 

Resíduo  20,06 % 14,70 % 

 

 

A Tabela 29 mostra a temperatura de início dos eventos térmicos e a 

porcentagem de resíduo da superfície adesiva do hidrocolóide sem saturação e com 

saturação, separadas por meio da solução etílica e por meio da imersão em água. 
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Tabela 29 – Temperatura de início dos eventos térmicos e a porcentagem de resíduo da 
superfície adesiva do hidrocolóide sem tratamento e do hidrocolóide com saturação. 

 
Superfície adesiva separada 

com solução etílica  
Superfície adesiva separada 

por meio da imersão em água 

 
Sem 

tratamento 
Com 

saturação 
Sem 

tratamento 
Com 

saturação 
Início do 1º evento térmico 100 ºC 80 ºC 80 ºC 90 ºC 

Início do 2º evento térmico 130 ºC 140 ºC 150 ºC 140 ºC 

Início do 3º evento térmico 320 ºC 320 ºC 320 ºC 320 ºC 

Final do 3º evento térmico  450 ºC 470 ºC 470 ºC 470 ºC 

Resíduo  7,93 % 5,37 % 1,39 % 1,78% 
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5. DISCUSSÃO  

 

 

Neste capítulo, a discussão foi apresentada em quatro etapas. A primeira 

etapa abordou a discussão das possíveis causas da lesão nasal e a segunda dos 

fatores risco associados à lesão nasal. Na terceira etapa mostrou-se a discussão 

sobre a comparação clínica entre as três proteções avaliadas e na última etapa 

apresentou-se a discussão referente à caracterização térmica e estrutural das 

referidas proteções.  

 

 

5.1 ETAPA I: Identificação das possíveis causas da lesão nasal 

 

 

No diagrama de causa e efeito, foram definidas cinco categorias principais de 

lesão nasal, a saber: material, fatores assistenciais, neonatais, fatores profissionais e 

equipamento.  

As possíveis causas apresentadas nesse diagrama são hipóteses advindas 

de observações assistemáticas e da experiência profissional da pesquisadora, não 

havendo até o momento comprovação científica de que realmente sejam causas 

significativas de ocorrência de lesão em RNs submetidos à VNI com pronga binasal 

curta na UTIN estudada. 

Na categoria “material”, foram indicadas como possíveis subcausas da lesão 

o modelo, o design e a esterilização da pronga.  

Segundo Ota et al. (2013), o aparecimento das lesões nasais pode estar 

relacionado à marca da pronga no que se refere à qualidade do material e ao desenho 

da mesma. 

A UTIN estudada dispunha até o início da realização deste estudo de prongas 

binasais curtas de duas marcas distintas, sendo: Inca® e Silmag®. Por apresentar 

cateteres de inserção nasal mais curvado e aparentemente mais macio quando 

comparados às prongas supracitadas, a pronga da marca Fanem® foi disponibilizada 

para uso na UTIN durante o desenvolvimento da etapa III deste estudo. 

Rego e Martinez (2002b) compararam o desempenho entre dois tipos de 

prongas binasais curtas: a Hudson e a Argyle em 99 RNs. Destes, 51 RNs receberam 
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VNI por meio da pronga Hudson e 48 RNs pela Argyle. Eles analisaram os seguintes 

parâmetros: número de vezes que a pronga encontrava-se fora do nariz, tempo de 

permanência na VNI, hiperemia, sangramento nasal, distensão abdominal e sucesso 

no desmame ventilatório. Constataram que os dois modelos de prongas são eficazes 

para administração da VNI; porém, o grupo que utilizou a pronga Argyle apresentou 

maior incidência de hiperemia nasal e maior dificuldade em manter-se acoplada no 

interior das narinas. 

Nicolau et al. (2006) avaliaram as complicações tópicas das prongas Argyle e 

Inca em 20 RNPTs que necessitaram de CPAP nasal. Dos 20 RNPTs estudados, 10 

receberam CPAP com pronga Argyle e 10 RNPTs com pronga Inca. Eles observaram 

que os RNPTs que utilizaram a pronga nasal Inca apresentaram menor incidência de 

hiperemia, necrose e sangramento quando comparado aos RNPTs que fizeram uso 

da pronga Argyle.  

As prongas nasais são fabricadas para o uso descartável; porém, a sua 

reutilização tem sido observada na prática das UTIN brasileiras. Esse processo pode 

levar à mudança de coloração e endurecimento deste dispositivo, tornando-o mais 

rígido e podendo ocasionar lesão nasal (BONFIM et al.,2014b).  

Na UTIN estudada, são utilizadas nos RN prongas novas ou reutilizadas. Para 

serem reutilizadas, estes dispositivos são submetidos ao procedimento de 

esterilização por óxido de etileno. 

A segunda categoria de possíveis causas relacionadoa ao aparecimento de 

lesão abordada neste estudo foi “fatores assistenciais”. Levantou-se como subcausas 

desta categoria, a escolha do número da pronga, posicionamento do RN e da pronga 

nasal, fixação e posicionamento do circuito de VNI, bem como o procedimento da 

aspiração nasotraqueal. 

O tamanho ideal da pronga para cada RN depende da massa corporal deste 

no momento da instituição da VNI (KOPELMAN et al.,1998). 

Segundo as informações do fabricante, as prongas Silmag estão disponíveis 

nos tamanhos: 00, 01, 02 e 03 e são indicadas respectivamente para RNs com massa: 

menor que 1000 g, de 1000 g a 1500 g, de 1500 g a 2000 g e superior a 2000 g a 

(SILMAG BRASIL, 2016). 

As prongas Fanem são fabricadas no tamanho 00 e 0 para RN com massa 

corporal inferior a 700 g, 1 para RN de 700 g a 1250 g, 2 para RN de 1250 g a 2000 g, 

3 para RN de 2000 g a 3000 g e 4 para RN maiores de 3000 g (FANEM, 2016). 
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As prongas Inca®, por sua vez, são disponíveis nos tamanhos 7,5 e 9 para 

RN menores que 700 g, 10,5 para RN de 701 g a 1000 g, 12 para RN com 1001 g a 

1300 g, e a 15 para RN maior de 1300 g (KOPELMAN et al., 2004). 

A pronga considerada de tamanho adequada é aquela que não chega a ser 

tão grande que distenda o nariz e nem tão pequena que sobre espaço entre a pronga 

e as narinas (NASCIMENTO et al., 2009). 

Pela experiência da pesquisadora, foi possível relatar que nem sempre 

escolher a pronga pela correlação entre tamanho e massa corporal garantirá que o 

RN receba uma pronga de tamanho adequado. A pronga ideal vai depender das 

características nasais de cada RN, sendo importante escolher uma pronga que não 

pressione o septo.  

Por meio das observações assistemáticas, foi constatado que em alguns RNs, 

devido às caracteristicas anatômicas do nariz, não era possível posicionar 

adequadamente a pronga nasal gerando, desta forma, maior pressão sobre certas 

estruturas nasais.  

De acordo com Kopelman et al. (1998), a pronga deve ser ajustada de tal 

maneira que não permita tocar no septo nasal. Além disso, para evitar que ocorra 

lesão, as traqueias conectadas à pronga não devem ser tracionadas (BONFIM et al., 

2014a). 

A pronga com diâmetro correto reduz o escape de ar e previne danos nasais 

(DE PAOLI, A et al., 2003). A pronga de pequeno calibre, quando instalada no RN, 

pode tornar-se móvel no interior das narinas e com o intuito de evitar escape de ar e 

gerar a pressão desejada, é introduzida mais interiormente nas narinas, podendo 

causar lesão (BONFIM, et al., 2014a). Segundo Rego e Martinez (2000a), a 

mobilidade excessiva da pronga pode ocasionar trauma na pele e na mucosa, bem 

como desestabilizar o paciente.  

Brunherotti e Martinez (2015) avaliaram a influência da posição corporal no 

deslocamento da pronga nasal em 16 RNPTs que necessitaram de VNI na primeira 

semana de vida. Os RNPTs usaram a pronga Hudson, proteção nasal de hidrocolóide 

e foram posicionados em decúbito dorsal, lateral direita, lateral esquerda e em prona, 

por um período de 1 h em cada posicionamento. Os autores verificaram uma diferença 

estatística significativa (p = 0,001) entre o posicionamento e a ocorrência de 

deslocamento da pronga, sendo que na posição prona, a pronga nasal deslocou-se 
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com maior frequência nos RNPTs (56,2 %). Eles concluíram que na posição prona 

ocorre maior dificuldade para manter a pronga posicionada de forma adequada.  

Pelas observações assistemáticas, foi notado que em RNs mais agitados, há 

aumento da mobilidade da pronga, consenquentemente, pode ocorrer lesão nasal por 

fricção. Em RNs hipoativos, caso a pronga não seja posicionada de forma adequada, 

também poderá ocorrer lesão nasal, uma vez que a pronga permanecerá por longos 

períodos pressionando uma determinada estrutura. 

Rego e Martinez (2000a) avaliaram a eficácia e os problemas associados à 

aplicação da CPAP em 96 RNPTs. Uma das variáveis avaliadas foi a fixação da 

pronga, que foi medida por meio do registro do número de vezes que as prongas 

saíram das narinas, por um período de 24 h. Eles constataram que os RNPTs com 

massa entre 1500 e 2500 g apresentaram maior dificuldade de permanecer 

adequadamente conectados à VNI (p = 0,04) em comparação com os RNPT de massa 

igual ou inferior a 1000 g. Desta forma, eles concluíram que quanto maior o RNPT 

maior a possibilidade de movimentação e mais difícil é manter a pronga posicionada 

adequadamente.  

Outro fator que pode aumentar a mobilidade da pronga e do circuito da VNI e, 

consequentemente, induzir o aumento da pressão deste dispositivo no interior das 

narinas é o tamanho da touca ou do gorro (NASCIMENTO et al., 2009). 

Na UTIN estudada, o circuito com a interface é fixada na cabeça do RN 

através de um sistema de touca feita de forma artesanal com malha e esparadrapo. 

Quando disponível e dependo do tamanho do RN, utiliza-se a touca específica do 

circuito de CPAP. 

Segundo Ota et al. (2013), a inspeção constante do posicionamento da pronga 

e do RN pode prevenir a ocorrência de lesão nasal. Além disso, o envolvimento dos 

profissionais da UTIN nessa questão é fundamental para a melhora dos cuidados a 

esses RNs. Em estudo, os referidos autores constataram que as lesões nasais 

ocorrem em maior frequência no período noturno, momento em que a equipe técnica, 

ao trabalhar em número reduzido, tem acúmulo de função e, consequentemente, 

diminui a vigilância dos RNs sob VNI. 

A seleção do tamanho correto da pronga e a vigilância dos profissionais de 

saúde quanto ao posicionamento adequado desses dispositivos são fatores 

necessários para previnir lesões durante a aplicação da VNI (DAVIS et al., 2009). 
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A pronga nasal bem posicionada e sem deslocamento poderá proporcionar 

menor risco de lesões nasais e garantir menor perda da pressão positiva contínua 

(BRUNHEROTTI; MARTINEZ, 2015). 

O posicionamento adequado da pronga nasal é aquele que não deforma a 

face, não comprime o septo nasal e não permite o deslocamento da interface dentro 

das narinas (NASCIMENTO et al., 2009). 

Segundo Rego e Martinez (2000a), é importante que a equipe técnica vigie 

constantemente a pele da região nasal, buscando sinais de irritação e que o 

posicionamento da pronga seja avaliado frequentemente.  

A lesão nasal pode ocorrer pela associação de um ou mais fatores. O 

profissional da equipe multiprofissional deve estar atento as características da pronga, 

ser criterioso na escolha do tamanho correto, posicionar adequadamente o RN e o 

circuito de VNI. Além disso, ele deve estar disposto a prestar prontamente, medidas 

de conforto aos RNs quando estes se apresentarem agitados, evitando, desta forma, 

movimentos de fricção desnecessários da pronga sobre o nariz.  

A lesão nasal pode ser prevenida, em parte por medidas relativamente 

simples, sendo que estas estão relacionadas ao comprometimento da equipe em 

prestar uma assistência mais humanizada a esses RNs. 

Outro possível fator relacionado à ocorrência de lesão nasal levantado neste 

estudo foi a aspiração nasotraqueal.   

Quando a sonda de aspiração é introduzida nas narinas, pode ocasionar uma 

ruptura de vasos, o que leva a sangramentos e a formação de coágulos 

(SANTOS, S et al., 2015).  

O número inadequado da sonda de aspiração, a pressão do vácuo e o modo 

como é realizado este procedimento podem causar ou agravar a lesão nasal. 

Na UTIN estudada, os RNs em uso de VNI são aspirados somente quando 

necessário. Poucos profissionais realizam aspiração a quatro mãos, ou seja, mediante 

o auxílio de outro profissional. A escolha do número da sonda e da pressão do vácuo, 

é realizada mediante o conhecimento e o bom senso de cada profissional.   

Falcão e Silva (2008) avaliaram os efeitos da manobra de contenção durante 

o procedimento de aspiração traqueal em 18 RNs. As variáveis avaliadas foram: 

variação da frequência cardíaca, saturação de oxigênio e a presença de dor. Cada 

RN foi aspirado com e sem contenção. Os pesquisadores constataram diferença 

significativa para as três variáveis avaliadas e concluíram que a contenção de RN 
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durante a aspiração traqueal promove estabilização clínica e redução da dor, 

minimizando complicações causadas por esse procedimento. 

A lesão nasal nos RNs submetidos à VNI pode ser agravada ou até mesmo 

provocada pelo procedimento da aspiração, devido à agressividade desse 

procedimento. Novamente, o profissional da saúde pode minimizar os traumas da 

aspiração, escolhendo de maneira adequada o número da sonda de aspiração, 

controlando a pressão do vácuo, umidificando previamente às narinas e realizando 

este procedimento a quatro mãos (sempre em dois profissionais) e somente quando 

necessário.  

A terceira categoria de causas abordada neste estudo refere-se aos “fatores 

neonatais”. A prematuridade e a baixa massa ao nascer são fatores de risco para o 

desenvolvimento de lesão nasal (PRIMO et al., 2014 e FISCHER et al., 2010).  

O uso prolongado de CPAP nasal pode aumentar a probabilidade de ocorrer 

lesão nas estruturas nasais que são pressionadas pela pronga nasal (YONG et al., 

2000). 

Estes fatores são inerentes de cada RN e torna-os mais susceptíveis à lesão 

nasal. Isto implica em cuidados assistenciais redobrados. Além das medidas 

preventivas, a equipe deve prestar atenção também aos primeiros sinais desta injúria, 

adotando condutas que minimizem o risco de injeção e o desconforto nesses RN.  

A quarta categoria de causas de lesão nasal abordada no diagrama de causa 

e efeito foi “fatores assistenciais”, na qual abordou-se como subcasuas a falta de 

treinamento, falta de experiência e comprometimento do profissional da saúde.  

De acordo com Ota et al. (2013), o sucesso terapêutico do uso da VNI está 

relacionado à seleção adequada do paciente, à boa adaptação do paciente à interface 

e, principalmente, à equipe que assiste o paciente. O treinamento e o envolvimento 

coletivo para otimizar o recurso utilizado são peças-chave para o bom desempenho 

deste suporte ventilatório. 

Na UTIN estudada, existem profissionais que primam pelo posicionamento 

adequado da pronga nasal, do circuito de VNI e do RN, conferindo-lhes medidas de 

conforto durante a permanência na VNI por meio de contenção e estímulo não 

nutritivo. Porém, observou-se que há profissionais menos cuidadosos quanto ao 

posicionamento da pronga, do circuito de VNI e do RN, e que não oferecem conforto 

momento em que o RN encontra-se agitado.  
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Os fatores assistenciais são difíceis de serem abordados, pois dependem de 

valores éticos e do comprometimento de cada profissional. 

Programas de conscientização e treinamento constantes sobre a assistência 

correta ao RN em uso de VNI com pronga nasal são importantes para prevenir ou 

minimizar a ocorrência de lesão nasal.  

A quinta e última categoria abordada no diagrama de causa e efeito foi 

“equipamento”. Nesta categoria foram levantadas as seguintes subcausas:  problema 

no umidificador do sistema e manutenção do vácuo.  

De acordo com Kopelman et al. (2004), durante a instalação e permanência 

do RN na VNI, faz-se necessário certificar-se de que a umidificação e o aquecimento 

dos gases estão adequados (36 °C). 

Problemas no umidificador podem ressecar a mucosa nasal e tornar o RN 

mais suscetível à lesão nasal. Quanto ao vácuo, a falta de manutenção do mesmo 

pode torná-lo desregulado, alterando a pressão durante o procedimento de aspiração, 

podendo ocasionar lesão nasal. 

A lesão decorrente das referidas subcausas poderia ser minimizada por meio 

de um programa efetivo de manutenção preventiva e de ações que estimulassem a 

equipe de saúde a notificar e sinalizar os problemas neste equipamento para a equipe 

de manutenção.  

Na prática clínica ressalta-se que a lesão nasal pode ocorrer ou se gravar pela 

associação das diferentes causas levantadas neste estudo. Desta forma, a realização 

de medidas preventivas ou que minimizem esta injúria nas UTIN são de grande 

importância para a saúde dos RN submetidos à VNI.  

 

 

5.2 ETAPA II: Avaliação dos fatores de risco associados à lesão nasal 

 

 

A lesão nasal foi constatada em 37,16 % dos RNs que necessitaram de 

suporte ventilatório não invasivo. Este resultado foi semelhante ao encontrado por 

Fischer et al. (2010), que chegou a 42,5 %, inferior, porém, ao grau de incidência 

constatado por Sousa N et al. (2013) e Ota et al. (2013), que foi superior a 60 %. A 

incidência de lesão do presente estudo (37,16%) também foi muito inferior ao obtido 

por Nascimento et al. (2009) que foi de 100%.  
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Devido à imaturidade do sistema tegumentar, RNs prematuros e de baixa 

massa ao nascer são mais susceptíveis ao desenvolvimento de lesão nasal 

(ROBERTSON et al., 1996). Ao comparar as características dos RNs avaliados neste 

estudo com o realizado por Fischer et al. (2010), observou-se que a média de massa 

ao nascer foi semelhante e ambos apresentaram a mesma média de idade gestacional 

(34 semanas). Os dois estudos avaliaram tanto RNs a termo quanto a pré-termo. E no 

estudo de Nascimento et al. (2009), que também avaliou ambos os RN, observou-se 

que todos os RNs (147) desenvolveram lesão nasal.  

Sousa N et al. (2013) e Ota et al. (2013) avaliaram somente RNPTs e de baixa 

massa ao nascer. Tais aspectos podem estar correlacionados com a incidência de 

lesão mais elevada quando comparada com a presente pesquisa. 

O RN prematuro possui barreira epidérmica pouco desenvolvida, o que 

propicia a ocorrência de lesões cutâneas quando determinadas áreas são 

comprimidas (CUNHA, M et al., 2002). 

No presente estudo, dos 55 RNs que apresentaram lesão nasal, 72,72 % eram 

prematuros e 67,27 % possuíam ao nascer massa inferior a 2500 g, comprovando que 

lesões por uso de prongas comprometem com maior frequência os RNs prematuros e 

de baixa massa ao nascer.  

Foi constatado que a idade gestacional, massa ao nascer, tempo total de VNI, 

tempo da primeira utilização da VNI, reutilização e tempo de reutilização deste suporte 

ventilatório, bem como o tempo de internamento na UTIN, são fatores de risco 

significativos (p < 0,05) para o desenvolvimento da lesão nasal. 

Os achados deste estudo corroboram com os resultados de Primo et al. (2014) 

que constataram que a idade gestacional, massa ao nascer e tempo de internação 

são fatores de risco associados à lesão nasal.  

Os resultados também são semelhantes aos estudos de Bonfim et al. (2014b) 

e Sousa N et al. (2013). Ambos verificaram que a massa ao nascer e tempo de 

permanência na VNI são fatores de risco para o desenvolvimento de lesão nasal.  

Fischer et al. (2010) verificaram que quanto menor a idade gestacional e 

massa ao nascer e, quanto maior o tempo de permanência no CPAP e na UTIN, maior 

é a severidade da lesão nasal decorrente do suporte ventilatório não invasivo. 

Neste estudo não foi avaliada a severidade da lesão, uma vez que os relatos 

de lesão notificados pelos profissionais de saúde não apresentaram descrição dos 

estágios em que estas se encontravam.  



143 

De acordo com Carlisle et al. (2009), RNPTs e com baixa massa ao nascer 

podem ficar na VNI por longos períodos de tempo e, desta forma, tornam-se mais 

vulneráveis à lesão nasal.  

Notou-se neste estudo que o uso do suporte ventilatório não invasivo por 

período superior a 72 h é fator determinante para a ocorrência de lesão nasal. Este 

resultado também foi observado por Sousa N et al. (2013) que identificaram que 

RNPTs que utilizaram VNI por mais de 72 h apresentaram maior probabilidade de 

desenvolver lesão nasal. Contudo, Nascimento et al. (2009) verificaram que a 

permanência na VNI por período superior a 48 h já constitui fator de risco para o 

desenvolvimento de lesão nasal. 

Neste estudo, ao avaliar o tempo da primeira utilização da VNI por categorias, 

constatou-se que os RNs que usaram este suporte entre 72 a 240 h apresentaram 

maior probabilidade de desenvolver lesão quando comparadas aos RNs que 

permaneceram em VNI por período inferior a 24 h. Porém, os RNs que fizeram uso 

deste suporte, por um período superior a 240 h, não apresentaram maior 

probabilidade de desenvolver lesão nasal quando comparados aos que fizeram uso 

por menos de 24 h. Tal fato ocorreu, provavelmente, devido ao pequeno número 

amostral da categoria que utilizou VNI por período superior a 240 h.  

Foi observado que dos 148 RNs avaliados, 55 RNs evoluíram com lesão 

nasal. Destes, 28 RNs (56,36%) necessitaram reutilizar este suporte durante o período 

de internamento na UTIN. Foi constatado que 14 RNs desenvolveram lesão durante 

o período de reutilização da VNI e em 10 RNs a lesão ocorreu tanto durante a primeira 

utilização como na reutilização deste suporte. Constatou-se que a reutilização da VNI 

é fator de risco significativo (p = 0,004) para o desenvolvimento de lesão nasal.  

O aparecimento da lesão nasal durante a reutilização da VNI está intimamente 

relacionado ao tempo médio de uso deste suporte que, neste estudo, foi 181,7 h. 

Constatou-se que o tempo de uso da primeira utilização foi significativamente 

menor (p = 0,003) que o tempo de reutilização deste suporte. Porém, mesmo o tempo 

médio da 1ª utilização (88,7 h) sendo menor comparado ao tempo de reutilização, 31 

RNs desenvolveram lesão, corroborando novamente que a permanência na VNI por 

tempo superior à 72 h é fator de risco para o desenvolvimento de lesão nasal. 

Neste estudo, o principal motivo de instituição da VNI foi como suporte após 

a extubação eletiva (61,49 %). A VNI possui recomendação como suporte ventilatório 
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para o desmame e uso após extubação, minimizando as falhas da extubação que 

podem atingir índices de 25 a 40 % (NICOLAU e ANDRADE, 2012). 

O tempo de permanência na UTIN também é fator de risco para a ocorrência 

de lesão nasal, e isto pode estar correlacionado com as características da amostra 

como prematuridade e menor massa ao nascer, o que resulta em maior necessidade 

de cuidados intensivos devido à imaturidade dos sistemas orgânicos.  

O resultado aqui obtido corrobora com os estudos de Fischer et al. (2010) e 

Primo et al. (2014), os quais também constataram que o tempo de internamento é 

fator de risco para o desenvolvimento de lesão nasal.   

Foram observados que os RNs que desenvolveram lesão nasal 

permaneceram aproximadamente 10 dias mais internados na UTIN quando 

comparados aos que não desenvolveram lesão nasal.  

A UTIN é um ambiente muito estimulante que exerce várias influências sobre 

o RN, as quais podem ser nocivas ao desenvolvimento dos mesmos (GOMES e 

HAHN, 2011). De acordo com Tamez e Silva (2002), o ambiente da UTIN apresenta 

iluminação intensa e contínua, ruídos e manipulações frequentes que cursam com 

interrupções dos períodos de sono e repouso do RN, prejudicando o desenvolvimento 

neuromotor, principalmente dos prematuros.  

Pereira et al. (2013) quantificaram o número de manuseios e procedimentos 

realizados em 20 RNPTs internados na UTIN por período de 24 h e constataram que 

os RNPTs foram manipulados em média 38 vezes e submetidos a 67 procedimentos 

em média por dia. 

Desta forma, os RNs que desenvolveram lesão nasal por permanecerem mais 

tempo internados podem estar mais susceptíveis aos efeitos deletérios associados à 

hospitalização. 

Neste estudo, as variáveis sexo, apgar no 1º e 5º minuto e tempo de ventilação 

mecânica não constituíram fatores de risco significativos para o desenvolvimento de 

lesão nasal, o que indica que não há associação entre essas variáveis e a ocorrência 

de lesão pelo uso de VNI por meio da pronga binasal.  

Primo et al. (2014) e Ota et al. (2013) também não encontraram correlação 

entre sexo, score de Apgar no 1º e 5º minuto e desenvolvimento de lesão nasal.  

A lesão nasal pode comprometer o uso da VNI em RNs que necessitam deste 

suporte ventilatório (CARLISLE et al., 2010). No presente estudo, o suporte 
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ventilatório não invasivo foi suspenso em 16,36 % dos RNs que apresentaram lesão 

nasal. 

Visando a prevenção da lesão nasal, é protocolo na UTIN estudada o uso de 

hidrocolóide como proteção nasal. Por isso, não houve a necessidade de avaliar nas 

evoluções dos profissionais, os registros sobre a instituição desta proteção durante a 

instalação da VNI. Desta forma, todos os RNs fizeram uso da proteção nasal de 

hidrocolóide durante a permanência na VNI.  

No estudo de Nascimento et al. (2009), a proteção nasal foi utilizada em 

96,6 % dos RNs. Desses, 96 % fizeram uso de proteção de esparadrapo comum e 

uma única amostra (0,6%) apresentou proteção com adesivo descartável para sensor 

de oxímetro de pulso neonatal. Nenhum RN apresentou proteção nasal produzida com 

hidrocolóide.  

O tipo de proteção utilizada por Nascimento et al. (2009) poderia ter 

influenciado na incidência da lesão, sendo esta mais elevada quando comparada ao 

presente estudo. 

A identificação da lesão pela equipe multiprofissional é de grande importância 

para o desenvolvimento de medidas que previnam e/ou minimizem a lesão nasal. Nos 

casos em que a lesão já ocorreu, a identificação deste problema implica em medidas 

terapêuticas para evitar o agravamento da mesma.  

Observou-se que das ocorrências de lesão nasal, o profissional que mais 

registra esta ocorrência é o fisioterapeuta, podendo estar correlacionado com o fato 

de que, na UTIN estudada, o serviço de fisioterapia presta assistência 24 h e é o 

fisioterapeuta o profissional responsável pela instituição da VNI.  

O fisioterapeuta deve instituir e acompanhar a VNI no ambiente da terapia 

intensiva (JERRE et al., 2007). Isto não reduz a responsabilidade de toda a equipe 

multiprofissional de avaliar precocemente os problemas relacionados ao uso da VNI, 

bem como desenvolver ações preventivas para reduzir a incidência e gravidade da 

lesão nasal. 
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5.3 ETAPA III: Comparação clínica entre o hidrocolóide e o gel de silicone   

 

 

Para prevenir a lesão nasal decorrente da VNI com pronga nasal, é 

recomentado o uso de proteções nasais como o hidrocolóide (XIE, 2014) e o gel de 

silicone (GÜNLEMEZ et al., 2010). Porém, não foi encontrado na literatura estudos 

que comparassem os dois tipos de proteções nasais em RNPTs submetidos à VNI. 

Por isso, na etapa III foi realizado um estudo comparativo entre o hidrocolóide e o gel 

de silicone em RNPT. 

Nesta etapa, foram avaliados RNPTs com idade gestacional inferior a 38 

semanas que necessitaram de VNI, sendo estes RNs considerados prematuros pela 

Academia Americana de Pediatria apesar da Organização Mundial da Saúde 

considerar prematuro todo RN com idade gestacional inferior a 37 semanas. Devido 

ao pequeno número amostral, optou-se pelo conceito de prematuridade da Academia 

Americana de Pediatria. Ao todo, 5 RNPTs apresentaram idade gestacional de 37 

semanas, sendo que 2 RNPTs receberam proteção nasal de hidrocolóide, 2 RNPTs 

utilizaram gel de silicone espesso e 1 RNPT fez uso de proteção gel de silicone fino. 

Observou-se uma alta incidência de lesão nasal externa no grupo que recebeu 

gel de silicone espesso (81,81 %) e gel de silicone fino (72,72 %). 

Os achados deste estudo discordam de Günlemez et al. (2010) que constaram 

incidência de lesão nasal de apenas 4,3 % nos RNPTs que fizeram uso de VNI com 

proteção nasal de gel de silicone (espesso). Ambos os estudos avaliaram RNPTs com 

idade gestacional média e tempo de permanência na VNI semelhantes; porém, o 

número amostral foi muito diferente, sendo 92 RNPTs no estudo de Günlemez et al. 

(2010) e apenas 11 RNPTs neste estudo. A incidência da lesão nasal foi maior 

provavelmente devido a difença entre a massa ao nascer, sendo que no presente 

estudo esta variável apresentou valores menores quando comparados aos de 

Günlemez et al. (2010). Ressalta-se que quanto menor a massa ao nascer, maior é a 

incidência da lesão nasal, conforme constatado nos resultados da etapa II desta 

estudo.  

O grupo hidrocolóide apresentou incidência de lesão nasal externa de 

36,36 %. Esta incidência foi superior à encontrada por Xie (2014) que foi de 6,06 %. 

Este autor encontrou incidência muito menor, mesmo avaliando RN com média de 

idade (32,6 semanas) e massa ao nascer (1800 g) inferiores às do presente estudo.    
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Ao comparar os três grupos de proteção nasal quanto ao estágio, início e 

tempo de surgimento da lesão nasal, não foram encontrados diferenças 

estatisticamente significativas entre eles. Porém, observou-se que o grupo 

hidrocolóide apresentou menor severidade da lesão.   

Ao observar as características da amostra dos três grupos estudados, 

observou-se homogeneidade quanto ao gênero, idade gestacional, apgar no 1º e 5º 

min, uso de VNI e tempo total de VNI. Porém a variável massa ao nascer apresentou 

diferença significativa entre os três grupos, sendo que os RNPTs do grupo 

hidrocolóide apresentaram maior massa quando comparados aos grupos gel de 

silicone espesso e gel silicone fino. 

Conforme relatado na discussão das etapas I e II, a prematuridade e a baixa 

massa ao nascer são fatores de risco para o desenvolvimento de lesão nasal 

(PRIMO et al., 2014 e FISCHER et al., 2010). Logo, presume-se que o grupo 

hidrocolóide apresentou menor incidência e severidade da lesão por apresentar 

massa ao nascer superior aos grupos gel de silicone fino e gel de silicone espesso. 

Apenas o número de trocas entre os materiais apresentou diferença 

estatística (p = 0,03) entre os grupos estudados. 

Foi constatado que o grupo gel de silicone espesso apresentou maior média 

de troca devido ao descolamento quando comparado ao grupo gel de silicone fino e 

ao hidrocolóide. Neste último, não houve a necessidade de substituição nos RNPTs 

que apresentaram lesão durante o tempo que estiveram em VNI. Por apresentar maior 

incidência de descolamento, o gel de silicone espesso pode não ter protegido 

adequadamente o septo e columela nasal, ocasionando maior incidência e gravidade 

de lesão neste grupo.  

Constatou-se que o tempo de aparecimento da lesão nos três grupos de 

proteção nasal foi de 24 h, discordando dos resultados encontrados na etapa II. Nesta 

etapa, verificou-se que o uso da VNI por período superior a 72 h é fator determinante 

para a ocorrência de lesão nasal. A avaliação diária dos RNPTs em VNI implica na 

detecção mais precoce da lesão quando comparada ao estudo de levantamento de 

dados realizado na etapa II, na qual a incidência da lesão foi dependente da 

observação e notificação do profissional da saúde.  

Conforme mencionado na discussão da etapa I, o aparecimento das lesões 

nasais pode estar ligado à marca da pronga (OTA et al., 2013).  
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No presente estudo, não se observou diferença estatística (p = 0,3151) no que 

tange à severidade da lesão externa entre os três modelos de prongas utilizados nos 

21 RNPTs que apresentaram esses tipos de lesão (21 RNPTs). Ademais, ressalta-se 

que o número amostral das prongas foi pequeno e a escolha do modelo foi 

dependente da disponibilidade do material no momento da instituição da VNI. A 

incidência de lesão externa com a pronga Inca foi de 58,33 % e com as prongas 

Silmag e Fanem, de 66,67 %.  

Quanto à procedência da pronga, não foram encontrados valores com 

significância estatística em função da severidade da lesão externa nos RNPTs que 

desenvolveram esta injúria durante a permanência na VNI. 

Os resultados encontrados confirmam os achados de Bonfim et al. (2014b), 

pois também não encontraram correlação entre a severidade da lesão e o tipo da 

pronga nasal utilizada.  

Neste estudo, a indicação mais frequente de uso da VNI nos RNPTs dos três 

grupos avaliados foi pós extubação. Estes dados ratificam os resultados encontrados 

na etapa II que evidenciaram ser a pós extubação o principal motivo da instituição da 

VNI entre os anos de 2013 e 2014. 

Na UTIN estudada, utiliza-se comumente o hidrocolóide extrafino que possui 

a espessura de 0,33 mm. O gel de silicone utilizado por Günlemez et al. (2010) é mais 

espesso do que o hidrocolóide (0,70 mm). Por isso, esperava-se que ele reduzisse de 

forma mais efetiva a pressão da pronga sobre o septo nasal e, consequentemente, 

prevenisse melhor a lesão nasal. Devido à diferença de espessura entre as duas 

proteções nasais, uma terceira proteção nasal de gel de silicone e com espessura 

semelhante ao hidrocolóide foi sugerida na pesquisa. Ambas as proteções de gel de 

silicone apresentaram incidência mais elevada de lesão nasal comparado ao 

hidrocolóide.  

Outro desfecho avaliado nos RNPT submetidos à VNI foi a lesão nasal interna. 

Esta independe da proteção nasal utilizada e pode estar correlacionada ao modelo e 

procedência da pronga nasal, bem como ao procedimento de aspiração. 

Constatou-se que a incidência de lesão interna foi de 72,72 % e não houve 

diferença estatística entre o modelo e a procedência da pronga com a ocorrência de 

lesão nasal. Porém, foi observado que em 41,7 % dos casos a lesão ocorreu em 

RNPTs que utilizaram pronga Silmag e, em 79,2 %, quando a pronga foi esterilizada.  
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Verificou-se também que o sangramento na aspiração apresentou diferença 

significativa (p = 0,015) entre o grupo com e sem lesão nasal interna.  

A aspiração nasotraqueal é um procedimento invasivo que, além de acarretar 

alterações fisiológicas, causa alterações neurocomportamentais que poderão trazer 

consequências danosas para o RN, principalmente em prematuros (FALCÃO e SILVA, 

2008). As complicações são relacionadas ao trauma, sangramento e lesão da 

mucosa, atelectasia por aspiração excessiva do ar presente nas vias aéreas, 

broncoespasmo, hipoxemia, aumento da pressão arterial, aumento da pressão 

intracraniana e pneumotórax.  Porém, os efeitos adversos podem ser minimizados ou 

eliminados pela aplicação adequada da técnica (GONÇALVES et al., 2015). 

Ao correlacionar a ocorrência de sangramento durante a aspiração com as 

observações assistemáticas do levantamento de dados da etapa I, sugere-se que a 

aspiração pode ser um dos motivos de lesão nasal e que esta poderia ser prevenida 

por meio de modificações e melhorias no procedimento adotado.  

Uma limitação deste estudo foi o pequeno número amostral. Este foi 

dependente da necessidade de VNI pelos RNPTs durante o internamento na UTIN. 

Somado a isso, durante a coleta de dados, dois leitos da UTIN estudada foram 

fechados por causa do déficit no quadro de funcionários. Diante disso, tentou-se 

parceria com a UTIN de outro hospital em Campo Largo; porém, esta unidade não 

fazia uso de pronga binasal curta, apenas de pronga nasofaríngea.  

Ao comparar a avaliação da lesão nasal por meio das imagens fotográficas 

com a avaliação presencial foi observado que o nível de concordância de Kappa foi 

razoável (k = 0,265), não sendo, desta forma, um método eficaz de substituir a 

avaliação in loco para diagnosticar a presença e a severidade da lesão nasal. Estes 

achados discordam dos encontrados por Pato et al. (2007) que compararam a 

avaliação in loco e à distância de 33 úlceras por pressão em 15 pacientes adultos. 

Ambas as avaliações foram realizadas por dois médicos. As variáveis analisadas 

foram: aspecto da lesão, diagnóstico (grau de lesão) e conduta. As úlceras avaliadas 

localizavam-se em: ísquio, calcâneo, região trocantérica, sacro, maléolo, dorso e 

perna. Os autores constataram que na variável “diagnóstico”, o nível de concordância 

de Kappa variou de moderado a substancial. 

As diferenças de localização da úlcera e do público avaliado no presente 

estudo quando comparado ao de Pato et al. (2007) poderia ter influenciado na 

divergência entre as avaliações in loco e por meio de fotografias digitais.  
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Salienta-se que neste estudo houveram algumas dificuldades para fotografar 

a região nasal dos RNPT no interior da incubadora podendo comprometer a qualidade 

das imagens. Dentre elas, é possível citar: agitação do RNPT, umidificação da 

incubadora que embaçava a lente e o tamanho da câmera e do iluminador de LED, 

dificultando o posicionamento desses equipamentos no interior da incubadora. 

Esta tecnologia não substitui a avaliação in loco; porém, pode ser usada como 

uma ferramenta auxiliar para o diagnóstico de lesão nasal, já que o aumento da 

imagem possibilita a visualização de alguns detalhes com mais precisão.  

 

 

5.4 ETAPA IV: Caraterização térmica e estrutural do hidrocolóide e do gel de silicone 

 

 

A incubadora neonatal é um equipamento médico-assistencial largamente 

utilizado nas unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica, cuja função é 

proporcionar ao RN um ambiente termicamente neutro por meio do controle da 

temperatura e da umidade relativa do ar (IAIONE e MORAES, 2002). 

A WHO define como faixa de normalidade a temperatura do RN de 36,5 a 

37 °C e recomenda que todos os RNs sejam mantidos em temperatura ambiental de, 

no mínimo, 25 ºC (BRASIL, 2011). 

O RN deve ser mantido em ambiente de termoneutralidade, no qual a 

temperatura ambiental é dependente da idade gestacional e da massa ao nascer. Os 

RN, principalmente os prematuros, apresentam dificuldades para regular sua própria 

temperatura corporal. É recomendado que os RNs com idade gestacional inferior a 30 

semanas e com massa inferior a 1000 g sejam mantidos em incubadoras com alto 

grau de umidificação durante as primeiras semanas de vida (BRASIL, 2011). 

O hidrocolóide e o gel de silicone espesso são geralmente utilizados em RNs 

que estão sob cuidados intensivos no interior da incubadora neonatal. Desta forma, 

podem sofrer ação da temperatura e da umidade, com ou sem umidificação. 

Na UTIN estudada, o hidrocolóide foi o material de escolha como proteção 

nasal em RN submetidos à VNI. O gel de silicone espesso reduziu significativamente 

a incidência de lesão nasal no estudo realizado por Günlemez et al. (2010) e, por isso, 

foi empregado no presente estudo. Devido à diferença de espessura entre as duas 

proteções mencionadas, uma terceira proteção nasal foi utilizada, o gel de silicone 
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fino, que é constituído por um gel de silicone e possui a espessura parecida com o 

hidrocolóide.  

A caracterização térmica e estrutural das proteções nasais foram realizadas a 

fim de apronfundar o conhecimento sobre a composição química das mesmas, visto 

que algumas informações não são divulgadas pelos fabricantes, bem como averiguar 

a presença de solvente, o qual poderia agravar a lesão nasal ao invés de prevení-la. 

Ademais, por meio da caracterização das referidas proteções seria possível 

compreender o comportamento da superfície adesiva quando a mesma é exposta a 

temperatura e a umidade da incubadora neonatal.  

Produziu-se o envelhecimento com proteções nasais novas em incubadoras 

neonatais simulando as condições de uso, a fim de observar o comportamento dos 

materiais quando expostos à temperatura e à umidade, com e sem saturação.  

A UTIN estudada dispõe de três modelos de incubadoras: C 186 TS, Vision 

2186 e Vision 2286, todas da marca Fanem. 

A incubadora modelo C 186 TS possui controle de temperatura e não possui 

controle de umidade. Já as incubadoras Vision 2186 e 2286 permitem tanto o controle 

da temperatura quanto da umidade e fornecem umidificação quando programada.  

Durante a coleta de dados, as incubadoras C 186 TS estavam todas em uso 

nos RN; por isso, optou-se por utilizar a incubadora de transporte IT 158 TS que, assim 

como a C 186 TS, não permite o controle da umidade. 

Não foi encontrado na literatura estudos que tenham realizado o 

envelhecimento desses materiais de proteção, nem que tenham caracterizado térmica 

e estruturalmente as proteções nasais.  

Com relação à análise termogravimétrica, verificou-se que o hidrocolóide sem 

tratamento apresentou estabilidade térmica até 100 ºC e no hidrocolóide quando 

submetido aos tratamentos - umidade não controlada, sem saturação e com saturação 

- a estabilidade térmica variou de 100 ºC a 125 ºC.  

O gel de silicone espesso sem tratamento apresentou estabilidade térmica até 

360 ºC e nas amostras que receberam os referidos tratamentos, a estabilidade térmica 

variou de 320 a 340 ºC. Já o gel de silicone fino sem tratamento, apresentou 

estabilidade térmica até 290 ºC e nas amostras que receberam os tratamentos, a 

estabilidade térmica variou de 275º C a 290 ºC. 

Tanto o hidrocolóide, gel de silicone espesso e o gel de silicone fino 

apresentaram três eventos térmicos na análise termogravimétrica. 
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Para as amostras do hidrocolóide, é possível que a perda de massa inicial 

(100 ºC) seja referente à evaporação da água. Este curativo quando em contato com 

a ferida interage com o exsudato e forma gel (KADUNC et al., 2013). Desta forma, o 

hidrocolóide pode ter absorvido a umidade e esta ter sido evaporada durante a 

termogravimetria. 

Constatou-se que o segundo evento térmico das amostras de hidrocolóide, 

com e sem tratamento, ocorreu aproximadamente entre 175 e 320 ºC. O terceiro 

aconteceu aproximadamente entre 315 a 470 ºC.  

Segundo o fabricante do hidrocolóide, este material é composto internamente 

por CMC, pectina e gelatina. Externamente ele é constituído por um filme de 

poliuretano. De acordo com Mano e Mendes (1999), a temperatura de fusão da CMC 

é de 250 ºC e o da gelatina é de 230 ºC. Já as temperaturas do poliuretano e da 

pectina são variáveis.  

O mecanismo de degradação térmica dos poliuretanos é muito complexo 

devido à grande variedade de produtos formados (COUTINHO, 2013).  

A degradação do poliuretano é altamente dependente da sua estrutura 

química (McBANE et al., 2011). Os dióis que formam poliuretanos podem ser do tipo 

poliéter ou poliéster (MANO e MENDES, 1999). Poliuretanos formados por poliésteres 

são altamente susceptíveis a hidrólise devido à ligação éster, enquanto poliuretanos 

formados por poliéteres, apesar de serem menos susceptíveis à hidrólise, são mais 

propensos à degradação oxidativa (McBANE et al., 2011). 

A estabilidade térmica de um elastômero de poliuretano é afetada pelo tipo de 

matéria prima utilizada, proporção de segmentos macio e rígido, densidade e tipo de 

ligações cruzadas, tipo de extensor de cadeia e método utilizado para produção do 

polímero (KRÓL e PITERA, 2007). 

De acordo com Allan et al. (2014), a degradação térmica deste polímero inicia-

se normalmente entre 200 e 250 ºC, ocorrendo predominantemente pela reação de 

despolimerização das ligações uretano, seguido da degradação dos polióis.  

Em estudo, Azevedo (2009) constatou que a poliuretana é estável 

termicamente até 250 ºC, e que sua decomposição ocorre em duas etapas. A primeira 

inicia-se em 250 ºC e termina em 350 ºC sendo caracterizada pelo rompimento das 

ligações uretanas. Já a segunda, inicia-se em 350 ºC e se estende até 520 ºC, na qual 

ocorre a decomposição das ligações ésteres.  
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Quanto ao gel de silicone espesso, observou-se que nas amostras sem 

tratamento e com os tratamentos de umidade não controlada, sem saturação e com 

saturação, o primeiro evento térmico ocorreu aproximadamente entre 320 a 520 ºC, o 

segundo variou de 470 a 650 ºC e o terceiro variou de 605 a 740 ºC. 

De acordo com Camino et al. (2001), a degradação térmica do PDMS em 

atmosfera inerte ocorre na faixa de temperatura de 400 a 650 ºC e é caracterizada 

pela cisão das ligações Si-O e formação de oligômeros cíclicos como os 

hexametiltrisiloxanso e octametiltetrasiloxanos. Na presença de oxigênio, a 

degradação ocorre em dois estágios, o primeiro ocorre a 339 ºC e o segundo inicia-

se em 400 ºC. 

No presente estudo as amostras de gel de silicone fino com e sem tratamento 

apresentaram o primeiro evento térmico entre 275 e 365 ºC, o segundo variou de 345 

a 455 ºC e o terceiro evento ocorreu entre 420 e 660 ºC. O gel de silicone fino possui 

uma camada de polipropileno, e isto poderia ter influenciado a perda de massa às 

temperaturas mais baixas quando comparadas ao gel de silicone espesso. De acordo 

com Mano e Mendes (1999), a temperatura de fusão de polipropileno é de 165 a 

175 ºC. 

Ao considerar a temperatura na qual as proteções nasais estão expostas 

quando utilizadas nos RN em tratamento no interior da incubadora (inferior a 37 ºC), 

pode-se constatar que provavelmente não houve degradação das três proteções 

estudadas, visto que esta ocorre a partir de 100 ºC no hidrocolóide, 360 ºC no gel de 

silicone espesso e a partir de 290 ºC no gel de silicone fino.  

Por meio da análise termogravimétrica, não foi observado eventos térmicos 

que pudessem evidenciar a presença de solventes nas proteções estudadas. 

Quanto à caracterização por difração de raios X, foi observado que as 

amostras com e sem tratamento da superfície adesiva do hidrocolóide apresentaram 

um pico em aproximadamente 18º. Este pico pode corresponder à CMC. Quando 

submetida à caracterização por difração de raios X, é caracterizada por um único pico 

em aproximadamente 20º (SARTOR et al., 2012).  

As amostras com e sem tratamento da superfície não adesiva do hidrocolóide 

também apresentaram pico de aproximadamente 20º e este pode estar relacionado à 

estrutura do poliuretano.  

Sadeghi et al. (2011), ao avaliarem membranas de poliuretanas utilizadas 

para a separação de gás, encontraram pico em 20º quando as amostras foram 
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submetidas a difração de raios X. Barrioni (2014), ao sintetizar e avaliar filmes 

biodegradáveis de poliuretano baseados em hexametileno diisocianato, também 

observaram pico em 20º na análise de difração de raios X.  

As amostras com e sem tratamento das superfícies adesivas e não adesivas, 

tanto do gel de silicone fino como do gel de siclione espesso, apresentaram dois picos, 

um a 12º e outro a aproximadamente 21º. Para Jalili et al. (2009) o difratograma de 

raios X do silicone puro possui característica amorfa e apresenta duas bandas largas 

e discretas.  

Ao avaliar membranas de implantes mamários de silicone expostas a 

diferentes doses e tipos de radiação, Silva J. (2014) encontraram nos difratogramas 

das amostras analisadas picos em 12º e em 21º.  

No descritivo do curativo do gel de silicone espesso, não há especificação da 

sua constituição; porém, foi observado que os difratogramas da superfície adesiva e 

não adesiva são semelhantes, o que denota que sua constituição é basicamente de 

PDMS. 

No difratograma da superfície não adesiva do gel de silicone fino também 

foram observados picos em 12º e em 21º. O primeiro pico pode estar relacionado ao 

polipropileno e o segundo ao poliuretano.  

De acordo com o fabricante, o gel de silicone fino possui uma camada externa 

de poliuretano laminado e uma parte interna constituído de fina camada de silicone 

(MÖLNLYCKE HEALTH CARE, 2016). Além disso, este curativo apresenta uma 

película protetora composta de filme de polipropileno.  

Líbano et al. (2012) observaram que o polipropileno puro apresentou picos de 

difração em 13,52°, 16,33°, 17,98° e 21,19°. Na caracterização por difração de raios 

X, foi constatado que apenas a amostra da superfície não adesiva do hidrocolóide 

submetido ao tratamento sem saturação apresentou deslocamento do pico quando 

comparado à amostra sem tratamento. Neste caso, o tratamento pode ter alterado a 

intensidade da ligação do poliuretano.  

A partir dos difratogramas, foi possível calcular a percentagem de 

cristalinidade dos materiais avaliados. O grau de cristalinidade dos polímeros pode 

ser alterado por fatores estruturais e externos. As propriedades físicas, mecânicas e 

termodinâmicas dos polímeros dependem do grau de cristalinidade e da morfologia 

das regiões cristalinas. À medida que o grau de cristalinidade aumenta, a temperatura 
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de fusão cristalina, a temperatura de transição vítrea, o módulo elástico, a resistência 

ao escoamento e dureza aumentam (CANEVAROLO, 2002). 

Neste trabalho, foi observado que houve redução da cristalinidade da 

superfície adesiva do hidrocolóide nas amostras submetidas ao tratamento: umidade 

não controlada, sem saturação e com saturação quando comparadas à amostra sem 

tratamento, sendo que esta redução foi mais evidente na amostra com saturação. 

A CMC é um polímero solúvel em água, dependendo de sua concentração na 

solução aquosa, pode apresentar elevada tendência à formação de gel. Este 

fenômeno pode ser atribuído às interações intermoleculares oriundas das pontes de 

hidrogênio estabelecidas entre a água e os grupamentos carboxila e hidroxila 

encontrados em uma macromolécula de CMC (COUTINHO, 2013).  

A solubilidade da CMC depende do grau de substituição. A substituição das 

hidroxilas pelas carbometoxilas reduz as ligações hidrogênicas, libera 

macromoléculas e aumenta a solubilização em água (MANO e MENDES, 1999). 

Nas microscopias das superfícies adesiva do hidrocolóide sem e com os 

referidos tratamentos, foram observadas presença de trincas e movimentos de 

discordância que podem estar associados ao próprio corte e preparação das 

amostras. O hidrocolóide apresentou alta adesividade o que dificulta a manipulação 

do mesmo.  

No presente estudo, foi constatado que houve diminuição da cristalinidade da 

superfície não adesiva do hidrocolóide quando expostas aos tratamentos: umidade 

não controlada, sem saturação e com saturação, e esta redução ocorreu em maior 

proporção na amostra sem saturação.   

Segundo dados do fabricante, a superfície não adesiva do hidrocolóide é 

constituída por filme de poliuretano semipermeável. O poliuretano é um material 

versátil que pode resultar em borrachas, plástico ou fibras (MANO e MENDES, 1999).  

Na espectroscopia da superfície não adesiva do hidrocolóide, foi observado 

que a mesma é provavelmente constituída por um elastômero termoplástico de 

uretano. 

De acordo com Callister (2000), no estado sem tensões, um elastômero é 

composto por cadeias moleculares altamente torcidas, dobradas e espiraladas.  

A redução da cristalinidade da superfície não adesiva do hidrocolóide, quando 

exposto aos tratamentos (umidade não controlada, sem saturação e com saturação), 

pode ter ocorrido devido ao inchamento na cadeia do elastômero que possivelmente 
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foi resultante da ocupação do volume livre pelas moléculas de água. A redução da 

cristalinidade ocorreu em maior proporção na amostra sem saturação e na amostra 

com umidade não controlada, devido às mesmas absorveram maior conteúdo de 

água, justamente porque a umidade não estava saturada.  

As superfícies adesivas e não adesivas do gel de silicone espesso e a 

superfície adesiva do gel de silicone fino apresentaram aumento da percentagem de 

cristalinidade quando submetidos aos tratamentos. Isto pode ter ocorrido devido à 

interação entre o oxigênio presente na atmosfera e a estrutura química do gel de 

silicone por meio de ligações dipolo-dipolo, o que poderia ter ocasionado o 

enrijecimento da cadeia e, consequentemente, o aumento da cristalinidade.  

Nas amostras da superfície não adesiva do gel de silicone fino não foram 

observadas alterações da cristalinidade quando submetidos aos tratamentos de 

umidade não controlada, sem saturação e com saturação.  

Quanto à análise de superfície, foi constatado aumento da rugosidade da 

superfície não adesiva do hidrocolóide quando submetido aos tratamentos de 

umidade não controlada, sem saturação e com saturação. Nas micrografias das 

referidas amostras, foi observado que o material apresentou-se com uma textura 

rugosa.  

Salienta-se que o aumento da rugosidade pode propiciar o acúmulo de 

sujeiras e desta forma, aumentar o risco de infecção, principalmente nos RNs que 

desenvolveram lesão nasal.  

Na superfície não adesiva do gel de silicone espesso e do gel de silicone fino, 

foi constatado que os tratamentos realizados reduziram a rugosidade. As micrografias 

evidenciaram a presença de ranhuras e de bolhas nestas amostras. Estas últimas 

podem estar associadas às duas possíveis hipóteses: a primeira é resultante da 

presença de ar, devido à adesão incompleta da proteção sobre o seu respectivo corpo 

de prova. A segunda hipótese está relacionada à possível liberação de gases para a 

superfície do material durante os processos de envelhecimento com temperatura e 

umidade, visto que o PDMS é um elastômero que possui grande volume livre e é muito 

permeável ao dióxido de carbono (SILVA, J., 2014).  

No presente estudo, efetuou-se a análise termogravimétrica derivada e a 

espectroscopia de absorção no infravermelho das amostras do hidrocolóide sem 

tratamento e do hidrocolóide com saturação. A realização de uma análise mais 
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detalhada desta proteção é justificada por ser ele o material disponível para uso na 

UTIN estudada. 

Foi observado na espectroscopia de absorção que as superfícies adesivas 

tanto do hidrocolóide sem tratamento quanto com saturação apresentaram bandas 

com características predominantes de um elastômero termoplástico. A CMC 

solubilizou na água, e foi identificada apenas após o procedimento de secagem.  

Ressalta-se que o fabricante em suas especificações técnicas não divulga a 

composição química do produto. Por isso, não se pode afirmar com precisão a 

composição química do mesmo.  

Ao constatar que a CMC solubilizou em água, pode-se prever que isto também 

possa ocorrer durante o uso do hidrocolóide no RN, devido ao contato com a umidade 

do ambiente e da própria pele do RN. Esta migração da CMC possivelmente poderia 

justificar a maior adesividade deste material, resultando em menor necessidade de 

troca por descolamento. Este dado corrobora com os resultados encontrados na etapa 

III, na qual foi constatada que a proteção com o hidrocolóide foi significativamente 

(p = 0,033) sendo a que menos necessitou ser trocada entre os RNPTs que 

desenvolveram lesão nasal.  

Na DTG do hidrocolóide completo tanto sem tratamento como com saturação, 

observou-se a ocorrência de três eventos térmicos. O primeiro iniciou 

aproximadamente a 90 ºC e pode estar associado à evaporação da água. O segundo 

ocorreu entre 140 e 320 ºC e provavelmente está relacionado a degradação da CMC 

e à primeira etapa da degradação do poliuretano. Por fim, o terceiro evento ocorreu 

entre 320 e 460 ºC no qual possivelmente envolveu a segunda etapa da degradação 

do poliuretano.  

Ao realizar a DTG na superfície adesiva e não adesiva do hidrocolóide sem 

tratamento e do hidrocolóide como com saturação separadamente, foi constatada 

também a ocorrência de três eventos térmicos. Na superfície não adesiva de ambas 

as amostras, o primeiro iniciou em 210 ºC e terminou em 250 ºC, o segundo aconteceu 

aproximadamente de 250 a 310 ºC e o terceiro de 310 a 450 ºC. Estas faixas de 

temperatura podem corresponder à degradação da poliuretana.  

De acordo com Escócio et al. (2011), a decomposição do TPU é complexa e 

ocorre em duas ou três principais etapas. A primeira etapa é devido à degradação do 

segmento rígido que resulta na dissociação de álcoois e grupos isocianatos, com 
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formação de aminas primárias e secundárias, olefinas e dióxido de carbono. A 

segunda e terceira etapas correspondem à degradação do segmento flexível. 

A DTG da superfície adesiva do hidrocolóide sem tratamento e do hidrocolóide 

com saturação, separada tanto com água como solução etílica apresentaram três 

eventos térmicos. O primeiro iniciou entre 80 e 100 ºC e estendeu-se até 

aproximadamente 130 a 150 ºC. O segundo iniciou entre 130 e 150 ºC e foi até 320 ºC 

e, por fim, o terceiro teve início em 350 ºC e término entre 450 e 470 ºC. No primeiro 

evento térmico, é possível que tenha ocorrido a evaporação da água e, no segundo, 

a degradação da CMC.  

Na espectroscopia de absorção da superfície adesiva tanto do hidrocolóide 

sem tratamento como do hidrocolóide com saturação observou-se bandas 

características de elastômero termoplástico. Desta forma, o segundo e terceiro 

eventos térmicos observados na DTG desta superfície podem ser correspondentes à 

degradação do referido elastômero termoplástico.  

 

 

5.5 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

 

A partir do desenvolvimento deste estudo, para um entendimento mais 

abrangente dos fatores de risco associados à lesão nasal, da sua prevenção por meio 

de proteções nasais e do comportamento destes materiais frente à temperatura e 

umidade, são sugeridos os seguintes trabalhos e/ou possibilidades para a continuação 

e aprofundamento da pesquisa: 

 

1. Avaliar a correlação entre o posicionamento da pronga realizado pelo 

profissional com treinamento e sem treinamento e a incidência da lesão nasal 

em RNs submetidos a VNI. Sugere-se para isso a realização de um ensaio 

clínico, no qual um grupo de RNPTs seriam posicionados por profissionais 

treinados e outro por profissionais sem treinamento. Com este estudo seria 

possível comprovar ou não a influencia do posicionamento sobre o 

desenvolvimento da lesão nasal. Caso fosse constatado que o posicionamento 

inadequado implica em lesão, protocolos de posicionamento e treinamentos 
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poderiam ser realizados com a equipe assistencial, contribuindo desta forma, 

para aprimorar a assistência a estes RNs.    

2. Avaliar o comportamento mecânico do hidrocolóide, do gel de silicone fino e do 

gel de silicone espesso quando submetido ao envelhecimento com temperatura 

e umidade no interior da incubadora neonatal. O comportamento mecânico 

poderia ser avaliado através da análise mecânica dinâmica e seus resultados 

poderiam auxiliariar o entendimento sobre comportamento das proteções frente 

a aplicação de tensões ou deformações mecânicas, já que as proteções 

quando usadas nos RNs estão sujeitas à pressão exercida pela pronga.  

3. Avaliar a incidência de lesão nasal em RNs em cuidados intensivos no interior 

da incubadora neonatal e no berço aquecido quando submetidos à fototerapia. 

Também comparar o comportamento térmico, mecânico e estrutural das 

proteções nasais quando exposto ao envelhecimento com temperatura e com 

a fototerapia nestes dois equipamentos. Desta forma, será possível constatar 

se a fototerapia altera as propriedades das proteções tornando os RNs mais 

vulneráveis à lesão nasal.  

4. Avaliar a eficácia do gel de silicone de secagem rápida na prevenção da lesão 

nasal por meio de um ensaio clínico randomizado com RNPTs e comparar os 

seus efeitos sobre o estágio da lesão com os resultados provenientes do uso 

da placa de gel de silicone fino e espesso.  

5. Desenvolver uma pronga funcional que permita a regulagem dos cateteres de 

inserção nasal e avaliar sua eficácia na prevenção da lesão em RNPTs 

submetidos a VNI.  

6. Analisar os efeitos do hidrocolóide, do gel de silicone e do uso de prongas 

novas e esterilizadas com relação à lesão causada durante o uso da VNI em 

um número maior de RNs por meio de um estudo multicêntrico. Este estudo 

teria como objetivo verificar qual proteção e pronga nasal é mais efetiva na 

prevenção da lesão, contribuindo desta forma para futuramente uniformizar a 

utilização destes materiais nas UTINs.  
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6. CONCLUSÃO  

 

 

Esta pesquisa possibilitou avaliar clínica e tecnologicamente os protetores 

nasais empregados na VNI de RN internados na UTIN.  

Os objetivos do trabalho foram atingidos por meio da identificação das 

possíveis causas relacionadas à lesão nasal decorrente do uso da VNI com pronga 

binasal curta; avaliação dos fatores de risco associados à lesão nasal decorrente do 

uso de VNI com proteção nasal; análise dos efeitos de distintos materiais usados como 

proteção nasal com relação à lesão causada durante o uso da VNI, bem como prongas 

binasais curtas de modelos distintos, novas ou esterilizadas, em função do 

aparecimento da lesão nasal e avaliação dos efeitos da temperatura e da umidade 

sobre as propriedades térmicas e estruturais das proteções nasais estudadas. Os 

resultados encontrados foram ao encontro de pesquisas similares realizadas no Brasil 

e no exterior, chegando-se aos seguintes achados: 

1. as possíveis causas da lesão nasal podem estar relacionadas às 

características do material, aos problemas no equipamento, a fatores 

assistenciais, neonatais e fatores profissionais; 

2. a idade gestacional, a massa ao nascer, o tempo total de permanência na VNI, 

a reutilização deste suporte, o tempo da primeira utilização e da reutilização da 

VNI, bem como o tempo de internação na UTIN constituem fatores de risco 

para o desenvolvimento de lesão nasal nos RN que necessitaram de suporte 

ventilatório não invasivo por meio da pronga binasal curta;  

3. nos ensaios realizados, o hidrocolóide foi a proteção que mais preveniu a lesão 

nasal externa e que apresentou menor incidência de descolamento durante a 

utilização nos RNPT submetidos a VNI; 

4. o modelo e a procedência da pronga nasal parecem não interferir no 

aparecimento e no estágio da lesão nasal interna em RNPT que necessitaram 

de VNI e  

5. a temperatura e a umidade da incubadora neonatal parecem não degradar as 

proteções nasais de hidrocolóide, nem de gel de silicone fino ou espesso, mas 

podem reduzir a cristalinidade e aumentar a rugosidade do hidrocolóide, e 

aumentar a cristalinidade e reduzir a rugosidade do gel de silicone fino e do gel 

de silicone espesso.    
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6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Com o presente estudo foi possível identificar e avaliar os possíveis fatores 

de risco associados associados a lesão nasal. A partir dos resultados apresentados, 

será possível desenvolver medidas preventivas na UTIN estudada a fim de melhorar 

a assistência aos RNs submetidos a VNI e reduzir a incidência da lesão nasal e suas 

consequências adversas.  

Neste estudo foi possível ainda, avaliar comparativamente os efeitos da três 

proteções nasais e constatar que o hidrocolóide parece ser a proteção que mais 

preveniu a lesão. Porém, visto que não houve diferença estatística entre as proteções 

nasais e considerando que a amostra é relativamente pequena comparada aos 

estudos encontrados na literatura, verfica-se a necessidade de continuidade do estudo 

para obter resultados mais conclusivos a acerca de qual proteção é mais efetiva na 

prevenção da lesão nasal.  

Durante a realização do presente estudo e diante a importância de se prevenir 

a lesão nasal, a equipe de fisioterapia da UTIN do HI, desenvolveu e implantou um 

protocolo de avaliação periódica da lessão nasal. Além disso, o HI adquiriu prongas 

da marca Fanem para serem usadas e comparadas às prongas da marca Silmag e 

Inca Set. Na sequência, será feito um levantamento dos dados das fichas de avaliação 

para estudar qual a pronga apresentou menor incidência de lesão.  

Visto que a aspiração pode ser um dos fatores que causam ou agravam a 

lesão nasal, a diretora técnica da UTIN orientou que o procedimento de aspiração seja 

realizado à quatro mãos, em todos os RNs que necessitarem deste procedimento. 

Os resultados do presente estudo serão repassados para a equipe atuante da 

UTIN, mostrando a importância que a mesma tem na prevenção da lesão nasal.  
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Seu filho (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa.  As informações existentes neste 

documento são para que você entenda perfeitamente os objetivos e os procedimentos da pesquisa, e saiba que a 

participação é espontânea. Se durante a leitura houver alguma dúvida você pode solicitar esclarecimentos. 

 

Título da pesquisa: Análise comparativa entre o hidrocolóide e o gel de silicone na prevenção da lesão nasal em 

recém- nascidos pré-termos submetidos à ventilação mecânica não invasiva 
Pesquisadora Responsável: Débora de Fátim Camillo 

Endereço: Rua Dom Pedro II, nº 2285 – Centro – Campo Largo – PR. CEP:83601160 Tel: (41) 92197919. 

Pesquisadora Orientadora: Profª Drª Frieda Saicla Barros 

Endereço: Rua Bonifácio Batista Ribas, 365 – Barreirinha – Curitiba – PR. CEP: 82710-090 Tel: (41) 84414316. 
Pesquisador Co-orientador: Profº Drº Percy Nohama  

Endereço: Rua Padre Anchieta, nº 1007, apto 92 – Mercês – Curitiba – PR – CEP:80430-060 Tel: (41)3568-3302 

 

 

1. Apresentação da pesquisa: 

 

Os recém-nascidos prematuros devido à imaturidade do sistema respiratório necessitam muitas vezes de 

suporte ventilatório não invasivo (VNI). Para este tipo de ventilação é necessário uma interface entre o ventilador 

e o paciente.  

A pronga nasal é a interface mais utilizada em neonatologia, porém ela pode causar lesão nasal devido 

fragilidade da pele do recém-nascido prematuro. As lesões variam de simples hiperemia da mucosa nasal, 

sangramento, formação de crostas, necrose até a destruição total do septo nasal. 
Por isso é necessário prevenir estas lesões através do uso hidrocolóide ou silicone gel. Estes materiais são 

como curativos que são colados nas narinas dos recém-nascidos em VNI para diminuir a pressão da pronga nasal 

sobre a pele, prevenindo desta forma, o desenvolvimento de lesão. 

 

 

2. Objetivos da pesquisa: 

 

Este trabalho tem por objetivo identificar qual o método de proteção mais eficiente: hidrocolóide ou 

silicone gel para prevenir a lesão nasal dos recém-nascidos prematuros submetidos à VNI.  

 

 

3.  Participação na pesquisa: 

 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: os recém-nascidos participantes do estudo 

serão divididos em três grupos por sequência. O primeiro grupo receberá proteção com hidrocolóide, o segundo 

com folha de gel de silicone, e o terceiro receberá proteção nasal através de um curativo auto aderente composto 

por uma camada suave de silicone.   

Será realizada avaliação da narina previamente à instalação da VNI e da proteção nasal e a cada 24h até 

a suspensão médica do referido suporte. A avaliação será constituída por inspeção e por registro fotográfico e 

termográfico. 

 

 

4. Confidencialidade: 
 

Você tem o compromisso dos pesquisadores de que a imagem e identidade de seu filho serão mantidas 

em absoluto sigilo. 

Se qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será sob forma codificada para que 

a confidencialidade seja mantida. 
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5. Desconfortos, Riscos e Benefícios: 

 

5a) Desconfortos e ou Riscos: 

 

Os riscos para os recém-nascidos são mínimos e estão relacionados ao desconforto na aplicação do 

hidrocoloide e da placa de gel de silicone sobre a base nasal. Durante este procedimento o recém-nascido poderá 

apresentar alteração no estado de sono e vigília e sintomas de irritabilidade, porém estes serão minimizados através 

de medidas de conforto, como sucção não nutritiva e toque terapêutico, durante e após o procedimento.  

Alteração no estado de sono e vigília e sintomas de irritabilidade também poderão ocorrer durante a 

inspeção e o registro fotográfico, devido ao aumento da luminosidade proveniente da lanterna clínica e do flash 

respectivamente. Em ambos os casos, também serão realizadas medidas de conforto, como a sucção não nutritiva 
e toque terapêutico. Além disso, para prevenir o desconforto proveniente do aumento momentâneo da 

luminosidade, será colocada gaze estéril sobre os olhos do RN durante os referidos procedimentos de avaliação.  

 

 

5b) Benefícios  

 

Os benefícios esperados são a redução da lesão nasal decorrente da VNI por meio da pronga binasal, e 

melhor qualidade de vida aos recém-nascidos internados na UTIN que necessitem do referido suporte ventilatório.   

Os resultados do presente estudo fornecerão subsídios técnico-científicos capazes de contribuir para 

desenvolvimento de melhorias na assistência aos recém-nascidos submetidos à VNI por meio de prongas binasais. 

 
 

6. Critérios de inclusão e exclusão: 

 

 

6a) Inclusão:  

 

Serão incluídos no estudo recém-nascidos prematuros de ambos os sexos, sem distinção de etnia, classe 

ou grupo social, com idade gestacional inferior a 37 semanas, submetidos à VNI por meio da pronga binasal como 

suporte ventilatório inicial ou como desmame, por um tempo mínimo de 24h. 

 

 

6b) Exclusão:  
 

Serão excluídos do estudo recém-nascidos termo, recém-nascidos portadores de deformidades nasais, 

recém-nascidos em ventilação não invasiva por um período inferior a 24 horas.  

 

 

7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 

 

A participação de seu filho (a) neste estudo é voluntária. Você tem a liberdade de recusar que ele (a) 

participe do estudo, ou, se aceitar, retirar seu consentimento a qualquer momento. Este fato não implicará na 

interrupção do atendimento dele (a), o que está assegurado. 

Todas as despesas necessárias no que diz respeito à avaliação de seu (a) filho (a) para a realização da 
pesquisa não são da responsabilidade do paciente. Pela participação do seu filho (a) no estudo você não receberá 

qualquer remuneração.  

 

 

8. Ressarcimento ou indenização. 

 

Não haverá nenhum tipo de compensação financeira ou premiação por adesão a esta pesquisa. 

O menor tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos 

eventualmente produzidos pela pesquisa.  
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CONSENTIMENTO 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo “Análise comparativa entre o hidrocolóide e o gel de silicone na prevenção da lesão 

nasal em recém- nascidos pré-termos submetidos à ventilação mecânica não invasiva”. 
Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos e as garantias de confidencialidade. Ficou claro também que a participação do meu filho (a) 

é voluntária. Concordo voluntariamente que meu filho (a) participe deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que possa ter adquirido, ou no atendimento dele (a) nesse serviço. 

 
 

CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ 

 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido respostas claras 

às minhas questões a propósito da participação do meu filho (a) na pesquisa e, adicionalmente, declaro ter 

compreendido o objetivo, a natureza, os riscos e benefícios deste estudo.  

Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente que meu filho (a) participe deste 

estudo, permitindo que os pesquisadores relacionados neste documento obtenham fotografia, filmagem ou 

gravação de voz de meu filho (a) para fins de pesquisa científica/ educacional. 

Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser publicados 

em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não devo ser identificado 

por nome ou qualquer outra forma. 

As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores pertinentes ao 
estudo e sob sua guarda. 

 

Nome completo:____________________________________________________________________________ 

RG:______________________Data de Nascimento:___/___/______Telefone:___________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________CEP:___---___________ 

Cidade:____________________ Estado: ________________________________________________________ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

Data: ___/___/______ 

 

 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido da 

melhor forma possível às questões formuladas. 

 

Assinatura pesquisador:_______________________________________________ 

   

Data: ___/___/______ 

 

Nome completo:__________________________________________________________________________ 

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se comunicar com DÉBORA DE 

FÁTIMA CAMILLO, via e-mail: debora-camillo@hotmail.com ou telefone: (41) 92197919. 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa: 

  
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 

REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: 3310-4943 

e-mail: coep@utfpr.edu.br 

 

OBS: este documento contém duas vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra ao sujeito de 

pesquisa 

mailto:debora-camillo@hotmail.com
mailto:coep@utfpr.edu.br
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APÊNDICE 3 – AVALIAÇÃO DO RN EM VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA 
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Paciente 1 

Pré (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 2 

Pré (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 3 

Pré (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  
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72H (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

96H (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 4 

Pré (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 5 

Pré (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 6 

Pré (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  
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24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 7 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

72h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

96h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

120h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

144h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

168h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

192h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

216h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  
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240h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 8 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

72h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

96h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

120h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

144h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

168h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

192h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 9 
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Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 10 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 11 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

72h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  
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96h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

120h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

144h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

168h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

192h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

216h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

240h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

264h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

288h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

312h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

336h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 12 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  
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24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

72h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

96h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

120h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

144h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 13 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

72h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

96h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

120h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  
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Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 14 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 15 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

72h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 16 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  
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Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 17 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

72h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 18 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 19 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  
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48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 20 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que? 

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 21 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 22 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  
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48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

72h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 23 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 24 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 25 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  
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Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 26 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

72h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

96h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

120h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

144h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

168h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

192h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 27 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  
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24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

72h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

96h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

120h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 28 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

72h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 29 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  
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24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 30 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

72h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 31 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 32 
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Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

72h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

96h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

120h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Paciente 33 

Pré  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

24h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

48h (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  

Pós  (   ) pele intacta     (    ) hiperemia   (    ) lesão superficial    (   ) necrose     (   ) impossível avaliar   Por que?  
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