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RESUMO 

Introdução: Lesões por Pressão (LP) representam uma das principais 

complicações em pacientes hospitalizados, prolongando a internação e 

aumentando os custos globais da assistência. A identificação correta e 

precoce deste dano propicia o tratamento adequado. Recursos para 

orientação de profissionais, como websites específicos, diretrizes apoiam 

na identificação, prevenção e correto estadiamento. O aplicativo para 

smartphone surge como estratégia educativa pare estes profissionais e a 

inexistência desta tecnologia gratuita e em português instigou a realização 

deste trabalho. Objetivo: Desenvolver um aplicativo com orientações sobre 

identificação, estadiamento e prevenção de LP em adultos. Método: O 

trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP. O 

método descritivo utilizado iniciou com a busca de anterioridade de 

aplicativos na área de LP nas plataformas Google© e Apple©. Após, foi 

desenvolvido o conteúdo, baseado, principalmente, nas recomendações da 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). Foi criado um 

protótipo no site “fábrica de aplicativos” e enviado para avaliação. Esta 

avaliação de forma e conteúdo utilizou o Design Thinking como método e 

foi realizada em 2 etapas, com preenchimento de questionário por 6 

profissionais de saúde. Após a adequação às sugestões, prosseguiu-se à 

segunda etapa, em que 3 enfermeiros estomaterapeutas responderam ao 

mesmo questionário. Nesta fase, houve concordância de todos os 

avaliadores. Resultado: O aplicativo foi desenvolvido na página “fábrica 

de aplicativos” e denominado “Sem Pressão”, com sete abas 

(http://app.vc/sem_pressao). Conclusão: Foi criado o aplicativo “Sem 

Pressão”, com orientações sobre identificação, estadiamento e prevenção 

de LP em adultos e disponibilizado para download gratuito. 

http://app.vc/sem_pressao
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ABSTRACT 

Introduction: The Pressure injury (PI) is a major health problem. It is one 

of the main complications of hospitalized patients, extending hospital stay 

and increasing the overall costs of care. The correct and early identification 

of this damage provides appropriate treatment. There are resources for 

guidance of health professionals on this subject, such as websites, 

guidelines. Among these resources, the smartphone application stands out 

as it can provide a starting point for identifying at-risk individuals who 

need preventive interventions and also teach the correct staging of those 

injuries. Objective: To develop a smartphone application with guidelines 

on identification, staging and prevention of pressure injuries in adults. 

Method: This study was approval of the ethics committee of the 

Universidade Federal de São Paulo. The descriptive method started with 

the search for anteriority, on the platforms Google © and Apple ©, 

searching for the existence of applications in the area of PI. Afterwards was 

developed the content, mainly based on the Guideline of the National 

Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). The evaluation of form and 

content used Design Thinking as a method and was carried out in 2 stages, 

the first one being based on filling out a questionnaire by 6 health 

professionals. After the review and conformation to the suggestions 

followed the second stage, in wich 3 wound care nurses answered the same 

questionnaire. At this stage, all the evaluators agreed. Results: The 

application was developed on the page "fabricadeaplicativos" and called 

"Sem Pressão" with seven tabs (http://app.vc/sem_pressao). Conclusion: 

was created the application "SEM PRESSÃO", with guidelines on 

identification, staging and prevention of PI in adults and made available for 

free download.  

http://app.vc/sem_pressao
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 Lesões por Pressão (LP) são definidas como lesões localizadas na 

pele e/ou tecido subjacente, geralmente sobre proeminência óssea, 

resultantes da pressão isolada ou de pressão combinada com fricção e/ou 

cisalhamento. Inúmeros fatores contribuintes podem estar associados às 

lesões por pressão, mas o significado deles ainda deve ser elucidado 

(NPUAP, 2016; CALIRI et al., 2016). Estas lesões podem apresentar-se 

como pele íntegra ou aberta e podem ser dolorosas. A tolerância do tecido à 

pressão pode ser influenciada pelo microclima, a nutrição, a perfusão 

tecidual, comorbidades e as condições próprias do tecido (NPUAP, 2016).  

 As lesões por pressão também podem estar relacionadas ao uso de 

dispositivos médicos. São áreas localizadas na pele ou tecido subjacente 

como resultado da pressão sustentada de um dispositivo (NPUAP, 2016). 

As lesões nos tecidos moles geralmente reproduzem a forma do dispositivo, 

que geralmente é rígido ou fixo com curativos apertados. Estas LPs podem 

evoluir para lesões de espessura total devido à falta de tecido adiposo em 

muitas das áreas de ulceração (BLACK et al., 2010; BLACK & 

KALOWES, 2016). Pacientes críticos são suscetíveis ao desenvolvimento 

de LPs relacionadas a dispositivos por diversas razões, como edema, falta 

de sensibilidade, vasoconstrição periférica (BLACK et al., 2010).  

 Fatores de risco para desenvolvimento destas lesões estão 

relacionados com a mobilidade, a umidade, a atividade, a percepção 

sensorial, o padrão nutricional, a fricção e o cisalhamento (NPUAP, 2016). 

Os pacientes mais suscetíveis são os que se encontram em situação de 

imobilidade tanto na cama como em cadeira de rodas, sejam idosos ou 

jovens acometidos de algum comprometimento sensorial, como 

traumatismos, coma, processos cirúrgicos extensos, entre outros (VIEIRA 

et al., 2015; MILLER et al., 2016). 
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  As lesões por pressão são consideradas um importante problema de 

saúde da população em geral, pois representam uma das principais 

complicações que acometem pacientes hospitalizados, prolongando a 

internação e aumentando os custos globais da assistência (BENNETT, 

DEALEY, POSNETT, 2004). Também são consideradas um indicador de 

qualidade da assistência nos serviços de saúde (PITTMAN et al., 2015) e 

interferem na qualidade de vida do paciente com LP (GALHARDO et al., 

2010).  

 As lesões por pressão são classificadas em categorias de 1 a 4, 

conforme a profundidade e o tipo de tecido exposto, com duas 

classificações adicionais diferenciadas: Lesão por Pressão Tissular 

Profunda e Lesão por Pressão Não Classificável (NPUAP, 2016). Além 

dessa classificação, em 2016 a NPUAP incluiu duas novas nomenclaturas 

no consenso internacional: Lesão por Pressão Relacionada a Dispositivo 

Médico e Lesão por Pressão em Membrana Mucosa. 

 No Brasil, CARDOSO, CALIRI, HASS (2004), em estudo realizado 

em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), identificaram a prevalência de 

lesão por pressão de 25,6% dos pacientes internados. ROGENSKI (2005) 

em estudo em um hospital universitário identificou incidência de LP de 

39,8%.  Nos Estados Unidos, cerca de 2,5 milhões de LP são tratadas por 

ano (BERLOWITZ, 2016).  

 O tratamento de LP é longo, devido à fisiopatologia, o que demanda 

recursos materiais e humanos, como coberturas, equipe técnica 

especializada, procedimentos para limpeza ou reparação (DEALEY, 

POSNETT, WALKER, 2012). CHACON et al. (2016) identificaram os 

custos de tratamento de LP estágios 3 e 4 em pacientes hospitalizados, 

sendo que o gasto médio calculado foi de R$ 8.889,63. COSTA et al. 
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(2015) em estudo com pacientes hospitalizados, pesquisaram o custo médio 

para tratamento de LP estágio 4 sendo de R$ 36.629,95 mensais por 

paciente. DEALEY, POSNETT, WALKER (2012) identificaram custos 

para tratamento de LP na Inglaterra e houve variação de £1.064,00 para 

estágio 1 até £10.551,00 para estágio 4 (AHRQR, 2014). 

 Campanhas têm sido realizadas mundialmente a fim de conscientizar 

profissionais de saúde e cuidadores sobre a importância dessa lesão e de 

outros incidentes relacionados à assistência segura do paciente, como: Stop 

Pressure Ulcer Day, realizado sempre em Novembro pela NPUAP 

(National Pressure Ulcer Advisory Panel) e EPUAP (European Pressure 

Ulcer Advisory Panel); 5 Million Lives – Institute For Healthcare 

Improvement; Mude de Lado – SOBEST (Associação Brasileira de 

Estomaterapia). Instituições de saúde têm criado protocolos próprios para 

redução deste dano e garantia da Segurança do Paciente.  Considerando ser 

um agravo de grande impacto mundial, o Brasil, em 2013, instituiu o 

“Programa Nacional de Segurança do Paciente”, por meio da Portaria Nº 

529, de 1 de abril de 2013 (ANVISA, 2013), que inclui um programa de 

Prevenção de Lesão por Pressão.  

 Segundo a NPUAP (2016) existem cinco principais pontos a serem 

incluídos nas estratégias de prevenção: Avaliação de Risco, Cuidados com 

a Pele, Nutrição, Reposicionamento e Mobilização e Educação. Evidências 

sugerem que a implementação de programas preventivos reduz 

significativamente a incidência de LP (BARON et al., 2016; HULTIN et 

al.,2017; SACHS, WOLFFBRANDT, POULSEN, 2018). 

 BARON et al. (2016) em estudo com equipes de enfermagem de 

UTIs concluíram que intervenções educativas a respeito do estadiamento, 

avaliação e prevenção de LP contribuíram significantemente para aumento 

http://www.epuap.org/
http://www.epuap.org/
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do conhecimento das equipes a respeito do assunto. SVING et al. (2017) 

perceberam atitudes positivas após intervenções educativas realizadas entre 

a equipe de saúde. Levantaram ainda a possibilidade de que essas atitudes 

possam ser cruciais para a implementação de ações preventivas quanto à 

LP. A identificação correta e precoce deste dano propicia o tratamento 

adequado. Além disso, esta identificação permite a implantação de medidas 

de prevenção que cessem o processo de evolução da lesão, prevenindo 

maior dano tissular.  

 Existem recursos para orientação de profissionais de saúde sobre o 

tema, como sites específicos, aulas, textos, diretrizes. Dentre estes recursos, 

destaca-se o aplicativo (app) para smartphone, que é um tipo de software 

que permite ao usuário realizar tarefas específicas. Existem para 

computadores e para celulares ou smartphones, chamados mobileapps 

(TECHTARGET, 2016). Aplicativos foram introduzidos em 2008 pela 

Apple© (CLPertino, CA) com a criação da  App Store (BEAL, 2015; 

TECHTARGET, 2016). Isto popularizou o uso de aplicativos em 

smartphones. Processadores mais rápidos, memória aumentada, baterias 

menores e melhores, sistemas operacionais eficientes permitiram um 

desenvolvimento expressivo de aplicativos para smartphones para uso 

profissional e pessoal (VENTOLA, 2014).  

 O smartphone é considerado uma ferramenta de fácil uso, que pode 

atingir uma grande parcela de enfermeiros e outros profissionais da equipe 

de saúde (SVING et al. 2016). Os smartphones revolucionaram a forma 

como as pessoas se comunicam atualmente. Eles fornecem serviços de 

informações sem fio, incluindo navegação na internet, telas sensíveis com 

alta resolução, acesso de dados em alta velocidade via Wi-Fi e banda larga 

além de alta capacidade da câmera digital (CARTER et al., 2013). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sving%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27875015
https://pt.wikipedia.org/wiki/App_Store
http://www.webopedia.com/author/Vangie-Beal
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sving%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27875015
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 O uso de celulares, tablets e smartphones por profissionais da saúde 

tem transformado muitos aspectos da prática clínica (VENTOLA, 2014). 

Estes dispositivos têm sido cada vez mais encontrados durante a assistência 

à saúde, levando ao rápido aumento no desenvolvimento de softwares para 

plataformas de aplicativos.  

 Inúmeros aplicativos auxiliam os profissionais em várias situações, 

por exemplo, arquivar prontuários e dados de pacientes, comunicação e 

consultas, referências e informações de tratamentos, monitoramento de 

pacientes e treinamentos específicos, cálculo de dose de medicamentos, 

códigos de doenças, tratamento de feridas, conteúdos para provas e testes, 

conceitos médicos, planos de cuidado. Outros têm nos pacientes o público 

alvo e incluem: avaliação e acompanhamento de pré-natal, verificação de 

valores de referência em exames laboratoriais, sinais vitais, cálculo de data 

provável de parto, verificação de ovulação, controle de hipertensão e 

diabetes, dicas de saúde em geral, atividade física, controle de dietas, 

prevenção de câncer, telemedicina, entre muitos outros (VENTOLA, 2014; 

WILSON, 2015). O crescente aumento no número de aplicativos para 

smartphones, principalmente na área de saúde, não surpreende, 

considerando a proliferação destes dispositivos. WILSON (2015) 

identificou que, nos Estados Unidos, smartphones são mais comuns nos 

lares que a conexão de internet tipo “banda larga”, que conecta 

computadores.  

 Na área educacional estes aplicativos tornaram-se frequentes, 

principalmente porque permitem “aprender em qualquer lugar”, 

possibilitando somente a conferência de um assunto ou a pesquisa 

completa. Estudantes o utilizam para acesso rápido e fácil à informação 

(VENTOLA, 2014; WILSON, 2015). Muitos aplicativos são criados para 
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estudantes da área de saúde e incluem livros online, apresentações médicas, 

testes para preparo para as provas, entre outros. Esse crescente acesso tem 

aumentado até o desempenho dos alunos. O uso dos aplicativos também 

permite o acesso ao conteúdo mais moderno e atual sobre o assunto 

pesquisado, como artigos científicos recentes e novas descobertas 

(VENTOLA, 2014). 

 As tecnologias móveis de comunicação e informação podem ajudar a 

implementar protocolos de cuidados com úlceras e a monitorização de 

doentes com alto risco, prevenindo ou melhorando estas condições 

(RODRIGUES et al., 2013). Na língua inglesa podem ser encontrados 

alguns aplicativos sobre LP, como o “Pressure Ulcer”, que traz 

informações sobre prevenção e conceitos e fornece a escala de Braden para 

avaliação de risco. O “Pressure Ulcer Guide” também se enquadra na 

mesma categoria do Pressure Ulcer. Na língua portuguesa não foram 

encontrados apps sobre lesão por pressão e estratégias de prevenção. 

SILVA et al. (2016) construíram um software para indicar e arquivar casos 

de LP intra-hospitalar para uso à beira do leito, mas seu uso ainda é restrito 

à instituição onde foi desenvolvido. 

 Portanto, é necessário o desenvolvimento de recursos como 

aplicativos, que contenham arquivos de referência para a correta 

identificação, estadiamento e prevenção de Lesões por Pressão. O acesso 

ao conhecimento facilita o diagnóstico precoce, diminuindo o tempo e o 

custo do tratamento. Além disso, proporciona a implementação de medidas 

de prevenção, fundamental na redução de lesão por pressão e suas 

complicações, bem como na garantia da segurança do paciente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVO
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Desenvolver um aplicativo com orientações para identificação, 

estadiamento e prevenção de lesões por pressão em adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 LITERATURA



 Literatura | 11 

 

 

3.1 Aplicativos  

 

 DORAN et al. (2010) avaliaram o uso de terminais móveis para 

informação, como os tablets, para melhorar o acesso à informação na rotina 

de enfermeiros e os resultados dessa interação. Participaram do estudo 488 

enfermeiros do Canadá, sendo trabalhadores desde a atenção básica até 

cuidados especializados e atenção hospitalar. Os participantes responderam 

a um questionário sobre a satisfação e usabilidade dos dispositivos. Os 

autores concluíram que houve melhoria significativa no acesso à 

informação pela equipe de enfermagem. Também observaram melhoria ao 

longo do tempo na qualidade de atendimento, satisfação no trabalho e, 

principalmente, na implementação dos cuidados crônicos. Os autores 

consideraram viável fornecer aos enfermeiros o acesso a recursos para a 

prática baseada em evidências por meio de tecnologias móveis de 

informação para reduzir as barreiras à pesquisa. 

 

 

VIVANCO et al. (2011) descreveram o desenvolvimento de um 

aplicativo interativo em dispositivo móvel (Smartphone; tablet) para 

permitir aos profissionais de saúde documentar eletronicamente as feridas 

dos pacientes. O app foi desenvolvido no Canadá para Android com 

possibilidade de expansão para outras plataformas. Pode ser utilizado em 

instituições de saúde, serviços de internação domiciliar, por cuidadores ou 

profissionais de saúde. O app foi desenvolvido com apoio de profissionais 

de saúde, com interface de touchscreen. Os dados incluídos pelo app foram 

armazenados em um servidor, podendo ser transferidos via 3G ou rede wifi. 



 Literatura | 12 

 

 

As características básicas do app permitem que a localização e a condição 

da ferida sejam especificadas, novas feridas registradas, avaliações de 

feridas antigas atualizadas, tratamentos sejam documentados e o histórico 

seja apresentado. Os autores concluíram que, a partir deste app, a 

documentação de cuidados com feridas e as experiências dos pacientes 

devem melhorar, potencialmente reduzindo o desenvolvimento e a 

progressão de LPs. O trabalho ampara a crescente prevalência de 

aplicativos e tecnologias móveis na prática de enfermagem. 

 

 

MOSA, YOO, SHEETS (2012) realizaram uma revisão sistemática 

sobre aplicativos para smartphones na área da saúde. Na base de dados 

MEDLINE buscou-se identificar artigos que discutiam o design, 

desenvolvimento, avaliação ou uso de softwares em smartphones para 

profissionais de saúde, estudantes médicos e de enfermagem ou pacientes. 

De um total de 2894 artigos, a partir do título e do resumo, foram 

selecionados apenas 55 artigos, em inglês, que discutiam 83 aplicativos. Os 

apps tinham os seguintes temas: diagnósticos de doenças, bulários de 

medicamentos, calculadoras médicas, guias e manuais, testes de 

conhecimento em enfermagem e medicina, manejo de doenças crônicas e 

aplicativos para saúde para uso de pacientes. Os autores concluíram que o 

uso de smartphones nos cuidados de saúde está recebendo mais atenção a 

cada dia. Os aplicativos se tornaram ferramentas úteis na prática baseada 

em evidências, além de seu uso na comunicação móvel. Além disso, os 

smartphones podem desempenhar um papel muito importante para a 

educação do paciente, autocontrole de doenças e monitoramento remoto de 

pacientes. 
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CARTER et al. (2013) pesquisaram aplicativos disponíveis para 

download na área de doenças vasculares e analisaram sua relação com a 

prática clínica. Foram identificados aplicativos para smartphones 

relacionados às principais doenças vasculares a partir das quatro 

plataformas mais populares (iPhone, Android, Blackberry e Windows). 

Foram encontrados 49 apps na área, sendo 16 gratuitos, 12 com conteúdo 

educacionais, três com conteúdo para triagem de sintomas para o paciente 

identificar seu risco/doença. Dois destes aplicativos faziam análise 

fotográfica das úlceras, entre outros conteúdos. Os autores concluíram 

que os apps encontrados tinham um baixo nível de envolvimento médico 

em seu design e conteúdo, o que poderia levar a futuros problemas de 

segurança do paciente. Aplicativos de alta qualidade, revisados e testados 

de forma robusta, projetados por clínicos com experiência vascular são 

necessários para melhorar esta tecnologia. Também concluíram que a 

área vascular é sub-representada na tecnologia mHealth no mercado 

atual. 

 

 

FRIESEN, HAMEL, MCLEOD (2013) relataram, em seu estudo, 

os resultados da avaliação de um aplicativo para documentação de Lesão 

por Pressão. O aplicativo foi desenvolvido no Canadá e está disponível 

para Android. Permite registro de novos casos de LP, visualização de 

casos registrados e reavaliação de lesões utilizando as ferramentas PUSH 

(Pressure Ulcer Scale for Healing), a escala de Braden e o instrumento 

de Bates-Jensen. Cada smartphone ou tablet com o app foi associado a 

um profissional específico e seus pacientes. A principal vantagem é a 

substituição dos prontuários em papel. O aplicativo oferece capacidade 
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de consulta remota, organização e análise de dados (histórico de feridas, 

gráficos, imagens) e suporte de tutoria para cuidadores não 

especializados. Com uso de senhas individuais e uso de redes seguras de 

transmissão os desenvolvedores garantem a segurança dos dados 

registrados e compartilhados. Após a avaliação os autores concluíram que 

o aplicativo pode contribuir para melhorar a documentação e o consenso 

no tratamento de feridas, ao mesmo tempo em que oferece como a 

organização e interpretação de dados automatizados, que provê, ao 

usuário, informações facilmente ignoradas em um arquivo em papel.  

 

 

RODRIGUES et al. (2013) descreveram a criação, em Portugal, do 

mUlcer, um aplicativo para smartphone a ser utilizado em plataforma 

Android. A segurança dos dados é garantida pelo uso de login e senha de 

cada usuário. O aplicativo funciona como uma plataforma para 

monitoramento que ajuda a controlar o status da lesão por pressão 

durante todo o tratamento. Além de seu uso no smartphone, pode também 

ser integrado ao prontuário eletrônico do paciente e sincronizar os dados. 

Possibilita a integração entre os profissionais de instituições diferentes ou 

setores diferentes na mesma instituição. O registro da condição das lesões, 

os tratamentos escolhidos e o monitoramento da evolução podem ser 

transferidos facilmente via wifi e integrados ao sistema de cada instituição. 

O uso do app à beira do leito pode reduzir os problemas de registro comuns 

em prontuários de papel. Os autores concluíram que a criação deste tipo de 

aplicativo promove melhor qualidade de vida ao paciente, além de 

melhorias na economia de recursos na saúde. 
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TIBES et al. (2015) avaliaram um aplicativo brasileiro para apoio à 

decisão no cuidado de Lesões por Pressão. O aplicativo, denominado 

UPCare, foi desenvolvido para plataforma Android e passou por uma 

avaliação de qualidade técnica e funcional. Ele provê conhecimento 

especializado a respeito de LP, além de fornecer informações 

personalizadas de cada paciente quanto ao risco, prevenção e/ou 

classificação da LP. Após o desenvolvimento do protótipo, foram aplicados 

questionários para validação de conteúdo. A validação do software também 

foi efetuada nos itens: funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, 

eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Os autores concluíram que o 

sistema desenvolvido é adequado, além de apresentar alta portabilidade e 

fácil acesso, representando uma importante ferramenta para auxiliar no 

processo de difusão das práticas baseadas em evidências para a prevenção 

das lesões por pressão. O aplicativo ainda não está disponível para 

download nas plataformas. 

 

 

SILVA et al. (2016) descreveram as etapas da construção de um 

software que auxilia na identificação dos fatores de risco associados à lesão 

por pressão. Para a criação do software, utilizaram-se como referenciais: a 

Escala de Braden, as classificações das LP segundo a NPUAP e vinte e 

duas condutas assistenciais de enfermagem preventivas dessas lesões, 

identificadas na rotina assistencial na unidade de terapia intensiva que foi 

base do estudo. O software resultou em um protótipo para estratificação do 

risco, catalogação das lesões e auxílio para tomada de decisão frente à 

prevenção das LP. Os autores pontuaram a necessidade de mais avaliações 

do programa por outros profissionais de saúde a fim de aprimorá-lo. O 
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software foi desenvolvido em português, no Brasil, mas ainda não está 

disponível para download para o público em geral. 

 

 

GUO,  WATTS, WHARRAD (2016) realizaram uma revisão 

integrativa sobre o impacto das tecnologias móveis utilizadas por 

profissionais da saúde na educação e prática clínica. O estudo foi 

desenvolvido em 2012 e as bases de dados utilizadas foram: MEDLINE, 

CINAHL, PsycINFO, EMBASE, ERIC e Web of Science. 

Especificamente, procuraram identificar: o impacto das tecnologias móveis 

nos resultados clínicos e educacionais nos profissionais de saúde; a 

extensão desses resultados; a avaliação de qualidade nos aspectos clínicos e 

educacionais. A pesquisa resultou em 20 estudos qualitativos e 

quantitativos. Após análise dos artigos, os autores concluíram que estas 

tecnologias influenciam grande e positivamente a prática clínica e a 

educação dos profissionais de saúde. Também consideraram que o uso de 

tecnologias como o smartphone na saúde está associado com melhorias no 

acesso à informação, eficiência e eficácia, decisões baseadas em evidências 

no local do cuidado, melhoria do desempenho do profissional e ainda 

confiança e compromisso em diversos contextos. 

 

 

JUN et al. (2016) analisaram a eficácia e usabilidade do app 

“D+Wound Solution” em Seul, na Coreia, entre enfermeiros experientes e 

não experientes no cuidado com feridas. Este app auxilia os usuários na 

avaliação e tratamento de feridas. O aplicativo possui seis componentes 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guo%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27708817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watts%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27708817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wharrad%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27708817


 Literatura | 17 

 

 

para avaliação: necessidade de desbridamento, controle de infecção, 

vascularização, controle de exsudato, cronicidade e características do leito. 

Esses componentes deram origem ao algoritmo “D.I.R.E.C.T.” (acrônimo 

no inglês de: Debridement, Infection, Revascularization, Exsudate control, 

Chronicity of wound, Top surface of skin) e o aplicativo requer a revisão 

desses itens para fornecer opções de tratamento. 118 enfermeiros foram 

divididos em dois grupos, designados como grupo experiente e grupo 

menos experiente. Os dois grupos avaliaram o aplicativo como útil para 

elaborar o tratamento. No entanto, o grupo menos experiente achou que 

seria útil na avaliação da ferida, mas difícil de entender a lógica. O grupo 

experiente encontrou a lógica e teve similaridades significativamente 

maiores em protocolos de tratamento sugeridos em comparação com o 

grupo menos experiente. Os autores concluíram que este aplicativo possui 

um algoritmo lógico para especialistas em feridas e é útil para os 

profissionais não experientes. 
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3.2 Prevenção de Lesão por Pressão 

 

  ROGENSKI & KURCGANT (2012) avaliaram a implementação de 

um protocolo de prevenção de LP, em pacientes de Unidade de Terapia 

Intensiva de um hospital escola brasileiro. O estudo prospectivo, descritivo 

e exploratório analisou a incidência de LP após a implementação de um 

protocolo de prevenção. O protocolo havia sido implementado em julho de 

2005, após sensibilização e treinamento de toda a equipe de enfermagem e 

aquisição de materiais e equipamentos necessários para a sua viabilização. 

A partir de então, a incidência de LP passou a ser considerada indicador de 

qualidade na instituição. Os dados foram coletados durante três meses 

consecutivos com instrumento de avaliação. Houve diminuição acentuada 

de incidência de LP na instituição, após a implementação dos protocolos de 

avaliação de risco e de prevenção, confirmando que essas ferramentas são 

fundamentais no controle da incidência destas lesões, quando utilizadas 

sistematicamente. 

 

 

  GALVÃO et al (2017) descreveram e analisaram os conhecimentos 

da equipe de enfermagem acerca da classificação, avaliação e medidas de 

prevenção de Lesão por Pressão (LP), em pacientes internados na UTI de 

um Hospital Universitário brasileiro. As pesquisadoras aplicaram um 

questionário validado para 40 profissionais de enfermagem envolvidos na 

assistência da UTI deste hospital. Após análise dos instrumentos, as autoras 

concluíram que havia déficit de conhecimentos sobre a prevenção de LP 

entre a equipe de enfermagem, tornando mandatória a capacitação desses 

profissionais. 
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MILLER et al (2017), em estudo descritivo, identificaram o 

conhecimento sobre prevenção e estadiamento de LP em enfermeiros de 

cuidados intensivos em um hospital militar dos Estados Unidos. 32 

enfermeiros foram incluídos no estudo e acompanhados por 3 semanas 

após realizarem o “Pieper-Zulkowski Pressure Ulcer Knowledge Test” (PZ-

PUKT), teste que determina o nível de conhecimento sobre LP da equipe. 

Após as análises, os autores concluíram que existem lacunas nos 

conhecimentos relacionados a LP. Os participantes tiveram maior 

conhecimento sobre estadiamento do que em prevenção. Os achados 

podem ser usados para orientar os esforços educacionais necessários para 

melhorar e manter um programa eficaz de prevenção de LP. 

 

GUL et al (2017) realizaram um estudo descritivo transversal em um 

hospital de treinamento de 612 leitos localizado em Istambul, Turquia, em 

2015. Avaliaram o conhecimento sobre prevenção, identificação de risco e 

estadiamento de LP. Os autores utilizaram uma versão validada do “Pieper 

Pressure Ulcer Knowledge Test” (PUKT) e avaliaram 312 testes. O maior 

índice de acerto foi nas áreas de identificação de risco e prevenção de LP. 

O estudo concluiu que existem lacunas significativas no conhecimento em 

relação a LP, desde a prevenção até identificação de risco, estadiamento e 

descrição da ferida. Os autores sugerem que programas de educação devem 

ser planejados para fornecer aos enfermeiros o conhecimento necessário; 

além disso este conhecimento deve atualizado continuamente e a prática 

assistencial necessita de monitoramento. O estudo demonstrou que os 

programas de educação para enfermeiros podem aumentar o conhecimento 

destes e devem incluir estadiamento, diagnóstico e tratamento de LP. 
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 BLENMAN & MARKS-MARAN (2017) descreveram uma 

abordagem inovadora na educação para prevenção de LP  a partir da 

colaboração entre pacientes, cuidadores e profissionais da saúde e serviço 

social. Em 2014 uma instituição de saúde da Inglaterra ligada ao sistema 

nacional de saúde local criou o programa “PUPS” (Pressure Ulcer 

Prevention Strategy) com apoio educacional, ferramentas e diretrizes do 

NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Esta nova 

estratégia incluía: ■ Algoritmo de avaliação de risco; ■ Ferramenta de 

avaliação; ■ Cálculo de custos; ■ Informação para o público. O programa 

basicamente incentiva a aumentar a consciência sobre a importância do 

cuidado com a pele e a prevenção de LP. Baseia-se no conceito de que 

pequenos gestos podem fazer grande diferença. O “PUPS” identificou 

pacientes com risco de desenvolver LP ou que já as possuíam. Estes 

pacientes, seus cuidadores e a equipe de profissionais de saúde da região 

onde moravam receberam informações sobre o programa a fim de 

promover um entendimento sobre prevenção de LP. Profissionais e 

cuidadores foram conscientizados e sensibilizados sobre o impacto dessas 

lesões para a qualidade de vida. Desde a implementação do PUPS, a 

instituição percebeu melhora na identificação de pacientes em risco, maior 

conscientização sobre ações preventivas e redução da incidência de LP 

estágio 4. A enfermeira responsável pelo programa foi premiada em 2015 

pela iniciativa. 

 

  

 MARTIN et al (2017) conduziram um estudo observacional para 

determinar a efetividade de um programa de prevenção de LP introduzido 

em 2013, em Winnipeg, Canadá, chamado “Healthy Skin Wins” (Pele 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blenman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28345975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blenman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28345975
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saudável vence). A prevalência de LP no hospital local era de 34% em 242 

pacientes internados. Um comitê de especialistas da região criou o 

programa educativo baseado em evidências cientificas relacionadas a 

prevenção de LP. As equipes de saúde foram sensibilizadas sobre o 

programa e um tutorial de prevenção online de 15 minutos foi lançado para 

uso destes profissionais. A estrutura do hospital do estudo também foi 

alterada, com compra de superfícies de redução de pressão e lençóis de 

reposicionamento. Cuidados com incontinência também foram 

implementados como parte do programa de prevenção. Foram feitos 80 

questionários pré e pós treinamento aos profissionais de saúde, que 

mostraram que o nível de conhecimento dos participantes sobre prevenção 

e gerenciamento de LP foi aprimorado pelo tutorial. A prevalência de LP 

após um ano de implementação do programa caiu a 7,5% (18/239). Os 

autores concluíram que o programa foi efetivo e o conhecimento da equipe 

sobre LP aumentou. Além disso, concluíram que: uma abordagem 

multidisciplinar é fundamental para incorporar a prevenção; deve ser 

incluída avaliação de risco com ferramenta adequada na rotina; a equipe 

deve ter acesso a tecnologias como superfícies de suporte; o programa de 

prevenção deve envolver toda a equipe e incluir os familiares. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MÉTODO
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4.1 Desenho do estudo 

 Estudo metodológico descritivo de desenvolvimento de um 

aplicativo para smartphone para orientação sobre identificação, 

estadiamento e prevenção de lesão por pressão em adultos. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP com 

CAAE 78020117.0.0000.5505 de 18 de outubro de 2017 (APÊNDICE 1). 

 

4.2 Busca de anterioridade 

 O trabalho iniciou com a busca de anterioridade nas plataformas 

Google© e Apple© pesquisando-se a existência de aplicativos na área de 

prevenção e tratamento de Lesão por Pressão. As palavras-chave utilizadas 

na busca foram: Wounds, Pressure Ulcer, Pressure Sore, Pressure Injury, 

Decubitus Ulcer, Ferida, Úlcera Por Pressão, Úlcera de Decúbito, Lesão 

por Pressão. Foram considerados para a pesquisa somente aplicativos que 

oferecessem conhecimento científico na área, sendo excluídos aqueles para 

entretenimento. Em dezembro/2016, nas plataformas Google© e Apple©, 

foram encontrados 76 aplicativos na área de feridas e Lesões por Pressão 

(APÊNDICE 2). Destes, 84% estavam na língua inglesa e 16% em outras 

línguas, como francês, italiano e espanhol. Apenas um app encontrado em 

português, mas o seu uso é exclusivo para a equipe de um hospital do 

município de São Paulo. Quanto ao custo, 57 deles eram gratuitos e 19 

pagos. 

 A busca de anterioridade também foi realizada nas bases de dados 

PUBMED, Scielo e Lilacs e na plataforma de busca Google Scholar. Foi 

encontrado um artigo relacionado a aplicativos na área de lesões por 
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pressão, não sendo o objetivo a prevenção desta lesão e sim seu 

monitoramento (RODRIGUES et al., 2013).  

 A partir dessa busca o aplicativo foi desenvolvido em 5 etapas: 

levantamento bibliográfico, desenvolvimento de conteúdo, programação e 

design na plataforma de criação, avaliação do aplicativo e disponibilização 

na plataforma para download. 

 

4.3 Levantamento bibliográfico e desenvolvimento de conteúdo 

 O conteúdo do aplicativo foi baseado em artigos recentes publicados 

sobre LP, nas recomendações da NPUAP (National Pressure Ulcer 

Advisory Panel) de 2014 e 2016, no Protocolo de Segurança do Paciente da 

ANVISA de 2013 e no livro de Prevenção e Tratamento de Lesão por 

Pressão (BLANES & FERREIRA, 2014).  

 De forma a ilustrar e auxiliar na correta identificação das lesões foi 

criado um item: Imagens de Estadiamento. Este item contém imagens 

próprias da autora (fotografadas com autorização prévia dos pacientes) 

obtidas durante a prática clínica prévia e também de imagens da NPUAP de 

uso autorizado (APÊNDICE 3). Além das imagens, foi utilizada a Escala 

de Braden (ANEXO 1) validada para a língua portuguesa (PARANHOS & 

SANTOS, 1999), também com uso autorizado (APÊNDICE 4). Essa escala 

é um instrumento desenvolvido em 1987 por Barbara Braden e Nancy 

Bergstrom que auxilia na avaliação de risco de desenvolvimento de LP. 
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4.4 Programação e design 

 A partir desta fase, iniciou-se a programação do protótipo em um 

framework disponível no site gratuito http://fabricadeaplicativos.com.br. 

Foram criadas sete abas: Informações do Aplicativo, Conceito e Riscos, 

Estadiamento, Imagens de Estadiamento, Escala de Braden, Prevenção e 

Referências. 

 

4.5 Avaliação – método DESIGN THINKING 

 A avaliação do aplicativo foi baseada no método Design Thinking 

(FERREIRA et al., 2015). O Design Thinking é uma abordagem à 

resolução de problemas que se baseia em três pilares principais: empatia, 

colaboração e experimentação. Quando um grupo de pessoas analisa um 

problema em conjunto, leva a soluções novas sobre aquele problema. O 

Design Thinking gera solução de problemas de formas diferentes, criando 

novas opções aos diferentes aspectos, que vão além de melhorarem as 

alternativas existentes (FERREIRA et al., 2015). No momento em que são 

geradas as alternativas, volta-se à experimentação, que é chamada de 

prototipação, a qual não é apenas construir e verificar se funciona, mas 

também um processo evolutivo (FERREIRA et al., 2015). 

 O processo de avaliação do app foi realizado em duas fases. Na 

primeira fase, foi elaborado um questionário para profissionais de saúde 

sendo: um fisioterapeuta, um psicólogo, dois enfermeiros generalistas e 

dois enfermeiros estomaterapeutas. Estes profissionais receberam o link 

para acesso ao aplicativo e responderam ao questionário enviado por email 

(APÊNDICE 5) em que analisaram a estrutura, o conteúdo e a 

acessibilidade da linguagem. A participação dos avaliadores foi realizada 

http://fabricadeaplicativos.com.br/
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após concordância em participar do estudo e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 6). O 

questionário possuía perguntas relacionadas ao conteúdo e à forma do 

aplicativo e as respostas poderiam ser respondidas como SIM ou NÃO e ao 

final havia uma opção para inclusão de comentários e sugestões. Após a 

avaliação destes usuários foram feitas melhorias sugeridas até que o mesmo 

estivesse com estrutura, conteúdo e linguagem adequados à prática do 

profissional.  

4.5.1 Resultados da Avaliação da primeira fase - método DESIGN 

THINKING 

 Na primeira etapa, todos os avaliadores (6) retornaram o instrumento 

respondido, sendo que somente dois avaliadores (1 e 2) retornaram com 

sugestões e críticas, que são apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1 Descrição das sugestões dos avaliadores do app SEM 

PRESSÃO 

AVALIADOR SUGESTÃO AÇÃO REALIZADA 

1 

Inclusão da escala de BRADEN Q 

para pacientes pediátricos. 

A Escala de Braden Q não foi incluída pois o 

app foi criado para prevenção de LP em 

adultos e indica a escala de Braden para 

avaliação de risco.  

Inclusão da descrição de como 

utilizar o Relógio de 

Reposicionamento, com 

explicações didáticas de como 

inserir o relógio na assistência ao 

paciente. 

No item Reposicionamento da aba Prevenção 

foi incluída a utilização do relógio de 

reposicionamento com descrição e 

exemplificação. 

Melhoria do conteúdo de 

incontinência e umidade da pele, 

pois este assunto tem relação com a 

incidência de LP e não foi 

abordado em nenhum tópico. 

Foi criado um item de INCONTINÊNCIA na 

aba Prevenção de LP, onde são listadas as 

principais ações para a prevenção de LP em 

pacientes incontinentes e acamados. 

Reorganização dos tópicos Escala 

de BRADEN e Prevenção. Havia 

duas abas mencionando a escala. 

O tema foi realinhado e a escala está em uma 

aba exclusiv: escala de Braden. Foram 

detalhados cada subitem da escala e a forma 

de cálculo do risco. 

Reorganização dos itens de 

nutrição e hidratação. Havia duas 

abas tratando do assunto, 

repetindo-o. 

O texto foi agrupado e reescrito. Foi criado o 

item Nutrição e Hidratação dentro da aba 

Prevenção de LP. 

Inserção de mais figuras 

ilustrativas dos itens 

reposicionamento e superfícies de 

apoio. 

Como a plataforma de criação só permite a 

inclusão de uma imagem dentro do item 

escrito, não foi possível incluir mais imagens 

nos textos. 

2 

Inclusão de prevenção de LP em 

centro cirúrgico, pois o tema é 

relevante, a incidência de LP nestes 

pacientes já é pesquisada e a 

prevenção deve ser estimulada. 

Como o tema é relevante e existem 

publicações específicas, este tema foi 

incluído e foi criado o item Prevenção em 

Sala Cirúrgica dentro da aba Prevenção de 

LP. 

Criar um tópico separado sobre “o 

que não fazer” em relação à 

prevenção de LP.  

Como este tema já havia sido abordado 

dentro dos itens de Prevenção de forma 

didática, não foi criado um tópico exclusivo. 

Utilização de cores mais vibrantes 

em alguns tópicos para auxiliar a 

memorização do conteúdo. 

Devido às características da plataforma, a 

escolha de cores é limitada ao número de 2 e 

são replicadas por todo o aplicativo. Assim 

tudo seria da mesma cor, deixando a 

visualização comprometida. Portanto, foram 

mantidas as cores suaves originais. 
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Após esta fase e a adequação das sugestões iniciou-se a fase 2 da 

avaliação o app.  Desta vez, três enfermeiros Estomaterapeutas 

participaram, sendo dois avaliadores já participantes da primeira fase. A 

escolha desta categoria se deu, pois, as demais categorias profissionais não 

haviam feito sugestões na primeira fase. Todos os três participantes 

enviaram o formulário concordantes com todos os itens, sem novas 

sugestões. Houve um comentário a respeito de visualização incorreta de 

imagem decorrente da configuração do celular em que foi visualizado o 

app. Este problema é resolvido automaticamente quando se faz o download 

do app ao invés de visualizá-lo online. O aplicativo foi então considerado 

adequado na forma e conteúdo para disponibilização.  

As imagens da aba “Imagens de Estadiamento” do aplicativo foram 

avaliadas em separado por especialistas e pesquisadores em Lesão por 

Pressão para que houvesse concordância entre a caracterização dos 

estágios, ou seja, para que houvesse um consenso sobre a apresentação das 

imagens, adequando-as ao estadiamento correto de Lesão por Pressão. As 

imagens de LP estágio 3 foram retiradas pois não se adequavam à categoria 

correta. Novas imagens foram adicionadas. A imagem de LP em Tecido 

Profundo em calcâneo também foi trocada por outra adequada ao 

estadiamento. 

 

4.6 Disponibilização  

 A partir do protótipo avaliado e atualizado, seguiu-se a programação 

do final do aplicativo e a disponibilização nas plataformas Google© e 

Apple© para download gratuito. 
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 Todas as despesas envolvidas na realização deste aplicativo (criação 

do aplicativo e do site somados à hospedagem do aplicativo nas 

plataformas) foram arcadas exclusivamente pela autora deste trabalho, não 

havendo contribuições de terceiros ou qualquer patrocínio sendo, portanto, 

isento de conflitos de interesse.  

 O nome do aplicativo surgiu da principal causa da lesão: a Pressão. 

Sem a pressão o risco de desenvolvimento desta ferida é ausente. Além 

disso, a ocorrência deste tipo de ferida é utilizada como avaliação de 

qualidade da assistência do paciente. Sendo assim, profissionais de saúde 

sentem-se pressionados a estabelecer programas preventivos. A criação do 

nome do aplicativo juntou estes dois elementos e foi denominado: “Sem 

Pressão”.  

 O aplicativo foi construído numa plataforma já existente na internet, 

portanto, não é possível seu registro, pois o domínio (código de registro) 

não é do pesquisador e sim da plataforma.  
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 O aplicativo desenvolvido a partir da página fábrica de aplicativos 

foi denominado “Sem Pressão” (http://app.vc/sem_pressao) (Figura 1). 

 

Figura 1. Tela inicial do aplicativo SEM PRESSÃO 

 

 Ao abrir o aplicativo, a tela inicial apresenta o layout desenvolvido. 

A seguir, automaticamente, segue a página com o menu inicial (Figura 2). 

 

Figura 2. Tela de menu inicial do aplicativo SEM PRESSÃO 

 

http://app.vc/sem_pressao
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O menu inicial (Figura 2) contém as abas: Informações, Conceito e 

Riscos, Estadiamento, Imagens de estadiamento, Escala de Braden, 

Prevenção de LP e Referências.  

Foi incluída uma aba “Informações” para que o usuário conheça a 

origem do aplicativo, os autores e o Curso de Mestrado em que o aplicativo 

foi desenvolvido (Figura 3).  

 

Figura 3. Informações sobre aplicativo SEM PRESSÃO 

 

A aba Conceito e Riscos foi subdividida em três itens: Conceito, 

Fatores de Risco e Regiões de Risco (Figura 4). 
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Figura 4. Conceito e riscos do aplicativo SEM PRESSÃO 

 

 O primeiro item contém o conceito de LP segundo a NPUAP. No 

segundo – Fatores de Risco – foram descritos os principais fatores de risco 

para desenvolvimento da LP. No terceiro item – Regiões de Risco, foram 

descritas as regiões corporais de risco com figuras ilustrativas (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Itens da aba conceito e riscos do aplicativo SEM PRESSÃO 
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A Figura 6 apresenta a aba Estadiamento de LP. Foi incluída a 

classificação da NPUAP (2016): LP estágios 1 a 4, LP Não Classificável, 

LP Tissular Profunda, LP por dispositivos e LP em membranas mucosas. 

 

 

Figura 6. Estadiamento de lesões por pressão do aplicativo SEM 

PRESSÃO 
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A tela seguinte (Figura 7) apresenta uma sequência de imagens de 

LP. Cada classificação tem um ou mais exemplos em fotos para elucidar os 

conceitos.  

  

Figura 7. Imagens de Estadiamento de lesão por pressão do aplicativo 

SEM PRESSÃO 

Ao clicar em uma foto, abre-se uma descrição do estágio e 

localização da lesão apresentada, como se pode verificar na Figura 8. 

 

 

Figura 8 Descrição da lesão no item Imagens de Estadiamento do app 

SEM PRESSÃO. 
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A Figura 9 apresenta a aba Escala de Braden. Esta aba foi ampliada 

em itens em que foram descritas cada subescala. Ao clicar em um item ele 

se abre com a descrição. 

 

Figura 9. Escala de Braden do aplicativo SEM PRESSÃO 

 

 A seguir o aplicativo apresenta o item Prevenção. Este item foi 

dividido em 11 subitens (Figura 10): Conceito, Inspeção e Cuidados com a 

Pele, Incontinência, Nutrição e Hidratação, Reposicionamento, 

Redistribuição da Pressão, Coberturas Profiláticas, LP no Paciente Sentado, 

LP Relacionada a Dispositivos, Prevenção na Sala Cirúrgica e Educação 

para Prevenção. 
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Figura 10. Prevenção e subitens do aplicativo SEM PRESSÃO 

 

A última aba contém as Referências (Figura 11). Foram colocadas as 

principais referências utilizadas no desenvolvimento do conteúdo do 

aplicativo. 

 

Figura 11. Referências do aplicativo SEM PRESSÃO 
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 Lesões por Pressão representam uma condição comum, mas 

potencialmente evitável, vista com maior frequência em populações de alto 

risco, como idosos, pessoas com deficiências físicas e doentes críticos. As 

evidências sugerem que as LPs podem ser prevenidas com a 

implementação de diretrizes de prevenção, que visam à identificação de 

fatores de risco conhecidos associados ao desenvolvimento de LP (COYER 

& TAYYIB, 2017). Portanto, a identificação e a compreensão dos fatores 

de risco são necessárias para fornecer intervenções de prevenção adequadas 

e utilizar melhor os recursos na prática (CHACON et al., 2010). 

  A abordagem do tema Lesões por Pressão inserida no aplicativo 

“Sem Pressão” foi voltada para profissionais de saúde para identificação, 

estadiamento e prevenção em pacientes adultos. A escolha do público 

adulto se deu pela grande quantidade e variedade de publicações 

disponíveis sobre prevenção de LP. A sequência de conteúdo do aplicativo 

foi seguida conforme aparece nas diretrizes conhecidas de prevenção de 

LP, como o da NPUAP. Os conceitos apresentados são os mais recentes 

(NPUAP, 2016; ANVISA, 2013; BLANES & FERREIRA, 2014; AORN, 

2016). Em síntese, os tópicos abordados no app foram: Conceito e Riscos, 

Fatores de Risco, Áreas corporais de risco para desenvolvimento de LP, 

Estadiamento de LP, incluindo os dois novos estágios da NPUAP (2016), 

Imagens de Estadiamento, com 14 imagens com descrição, Escala de 

Braden validada para o Brasil e Prevenção. Foram incluídos 11 subitens no 

item “Prevenção”: Prevenção, Inspeção e cuidados com a pele, 

Incontinência, Nutrição e hidratação, Reposicionamento, Redistribuição da 

pressão, Coberturas profiláticas, LP no paciente sentado, LP relacionada a 

dispositivos, Prevenção na sala cirúrgica e Educação para prevenção. 
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 O design do aplicativo “Sem Pressão” foi disponibilizado pela 

plataforma de criação (“www.fabricadeaplicativos.com.br”). A plataforma 

é simples de utilizar, com opções de formatação de abas com modelos 

prontos e customizáveis. Foram escolhidas cores de fundo suaves, que não 

interferissem no aspecto educativo do aplicativo. A plataforma pronta de 

criação foi escolhida pela facilidade, acessibilidade e baixo custo. Os 

pontos positivos do uso deste método foram a rapidez de desenvolvimento 

e atualização além da praticidade em divulgar o link para teste e mesmo 

para download. No entanto, há limites, como a rigidez da plataforma que 

não permite interações que um aplicativo educativo necessita, por exemplo, 

permitir a inserção de dados e o cálculo automático dos escores na escala 

de Braden. Outro ponto é que os direitos de criação e conteúdo são da 

plataforma. As imagens utilizadas no item “Imagens de Estadiamento” 

foram compiladas durante a prática clínica da autora. As ilustrações de 

estadiamento foram autorizadas para utilização no app pela NPUAP e as 

demais foram encontradas em sites de imagens gratuitas como o 

pixabay.com.  

 Garantir a eficácia e a segurança dos aplicativos para uso na saúde é 

fundamental dada a variabilidade de aplicativos atualmente disponíveis. 

Além de demonstrar a precisão, eficácia ou segurança de um determinado 

app, a avaliação rigorosa dessas ferramentas clínicas também podem 

revelar resultados não previstos durante o desenvolvimento (MISRA, 

LEWIS, AUNGST, 2013; CARTER et al., 2013). A avaliação do conteúdo 

do “Sem Pressão” foi baseada na metodologia Design Thinking e realizada 

por profissionais da equipe de saúde, experientes na dispensação do 

cuidado relativo a Lesões por Pressão. Essa avaliação teve por objetivo dar 
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credibilidade ao app bem como garantir que as informações presentes nele 

fossem coerentes com as diretrizes internacionais e com a prática clínica.  

 No feedback recebido das avaliações dos profissionais um ponto 

relevante foi a inclusão de prevenção de LP em centro cirúrgico. TALLIER 

et al. (2017) em estudo sobre prevenção de LP naquele setor identificou 

que enfermeiros do centro cirúrgico têm um déficit de conhecimento sobre 

avaliação e prevenção de LP e ainda que estes profissionais não se 

envolvem em atividades de educação continuada a respeito de LP. Neste 

estudo os enfermeiros citaram o tempo como a principal barreira para a 

prevenção da LP. Assim, um aplicativo que possui um item específico de 

prevenção em centro cirúrgico vem apoiar na tomada de decisão sobre 

prevenção em pacientes operatórios, com acesso rápido e pontual, 

propiciando aumento de conhecimento e ações preventivas de fato. 

 O acesso oportuno a informações clínicas é um fator chave para 

garantir a prática assistencial eficaz e segura. A tecnologia dos aplicativos 

em smartphones tem potencial de melhorar a acessibilidade a dados e 

recursos, como as evidências clínicas e científicas. Sendo assim, o uso de 

smartphones por profissionais de saúde pode ajudar a melhorar os padrões 

de atendimento (CHARANI et al., 2013). O download de aplicativos pode 

ser feito de qualquer lugar do mundo, desde que se tenha acesso à internet 

(AGU et al., 2013). Isso possibilita que um país continental como o Brasil 

alcance essa ferramenta de conhecimento nos locais mais distantes de 

grandes centros. Além disso, os profissionais carregam seus equipamentos 

consigo. Assim, o acesso à informação acontecerá em qualquer lugar, sem 

a dependência de um consultório ou computador fixo.  

 A provisão de informações atualizadas e precisas é essencial para 

apoiar os profissionais no momento em que estão gerenciando o 
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atendimento ao paciente (RODRIGUES et al., 2013). Um aplicativo móvel 

que permite o acesso oportuno, sem gasto de internet, apoia a 

aprendizagem e a prática de profissionais recém-formados (BULLOK et 

al., 2015). AGU et al. (2013) citam que smartphones ficam junto a seus 

usuários em 90% do tempo. Essa vantagem apresenta-se ainda maior para 

os enfermeiros de cuidado domiciliar, pois podem ter acesso à informação 

a qualquer momento, aumentando a eficiência de suas ações diagnósticas e 

preventivas (RODRIGUES et al., 2013).  

 Lesões por pressão são comuns em idosos internados. HULTIN et al. 

(2017) cita taxas de prevalência variando entre 4,1% e 32,2%. Apesar das 

diretrizes de prevenção de LP disponíveis, nem todos os que estão em risco 

recebem uma prevenção adequada. HULTIN et al. (2017) mostram ainda 

que o conhecimento da equipe de enfermagem sobre prevenção de LP 

poderia ser melhorado tanto em hospitais como em centros de cuidados 

para idosos. O aplicativo Sem Pressão disponibilizado para estes 

trabalhadores também será uma estratégia a ser utilizada na prevenção de 

LPs no público idoso, sendo subsídio para assistência domiciliar. 

 O aumento do uso dos smartphones por profissionais de saúde 

promove a oportunidade de melhoria da comunicação, acesso à informação 

e ferramentas para uso à beira do leito ou a partir de qualquer lugar a 

qualquer tempo (MOSA, YOO, SHEETS, 2012). Desde o lançamento do 

smartphone moderno o uso de aplicativos na área da saúde vem se 

tornando muito presente na prática clínica e na educação. Tanto que muitos 

veem a tecnologia móvel como sendo o futuro nos cuidados de saúde 

(MISRA, LEWIS, AUNGST, 2013).  

 Existem muitas vantagens no uso dos smartphones como 

equipamento na área da saúde. Atualmente, mais de um bilhão de pessoas 



Discussão | 43 

 

possuem estes dispositivos no mundo. Isto aumenta o alcance dos 

aplicativos. Existem mais de 40000 aplicativos da área da saúde 

disponíveis para download (AGU et al., 2013). Na busca realizada em nas 

plataformas Google© e Apple© foram encontrados 76 aplicativos na área 

de feridas e lesões por pressão. Destes, 84% são na língua inglesa e 16% 

em outros idiomas, como francês, italiano e espanhol, como citado 

anteriormente no “Método”. Apenas um app encontrado em português, 

sendo de uso exclusivo para a equipe de um hospital da cidade de São 

Paulo. Barreiras linguísticas impedem a compilação global e a aplicação do 

conhecimento científico; parte da informação científica está disponível 

apenas em inglês e não em outras línguas e isto pode ser um problema 

particular nos locais onde a língua principal não é o inglês e a população 

em geral precisa tomar posse deste saber (AMANO, GONZÁLEZ-VARO, 

SUTHERLAND, 2016). Assim um aplicativo em português, linguagem 

oficial do Brasil, vem contribuir com aqueles profissionais que não falam 

outro idioma, mas necessitam pôr em prática ações preventivas de LP 

atuais, disponíveis em diretrizes internacionais ou outros apps em inglês.  

 Outro diferencial do “Sem Pressão” é o custo. Dentre os aplicativos 

encontrados na busca realizada, 25% eram pagos. Isso caracteriza outro 

obstáculo para a disseminação desta tecnologia e da informação. O “Sem 

Pressão” é gratuito, portanto aumenta o acesso às informações sobre LP; 

além de ser obtido livremente fornece acesso ao conhecimento atual, pois 

foi construído baseado nas recomendações da NPUAP e literatura científica 

recente. Portanto, se utilizada, esta ferramenta pode ter um impacto social 

imensurável. 

 A prevenção da ocorrência de Lesões por Pressão traz benefícios 

como redução de custos, melhor cicatrização (em caso de existência de 
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LP), diminui a necessidade de intervenção cirúrgica como desbridamento 

ou enxertia, redução do tempo de internação hospitalar ou domiciliar entre 

outros (RODRIGUES et al., 2013). Assim, o “Sem Pressão” pode auxiliar 

as instituições na redução de custos associados à assistência, além de 

redução de danos iatrogênicos da hospitalização.  

  O cuidado em feridas necessita atenção especial da parte dos 

profissionais da saúde, destacando-se o papel do enfermeiro, que busca 

novos conhecimentos para fundamentar sua prática (SILVA et al., 2009). 

Enfermeiros especialistas em feridas avaliam mais precisamente lesões por 

pressão e melhor identificam o estado vascular das extremidades inferiores 

do que os enfermeiros não especialistas (CORBETT, 2012). A 

individualização do cuidado através da sistematização da assistência de 

enfermagem e o uso de recomendações para as práticas clínicas baseadas 

em evidências podem melhorar a qualidade do cuidado e proporcionar 

benefícios ao paciente (FERNANDES, CALIRI, HAAS, 2008). A criação 

de um aplicativo em português e gratuito para download certamente é uma 

ferramenta que disseminará conhecimento aos profissionais, principalmente 

aos não especialistas, que, assim, poderão tomar iniciativas no sentido de 

prevenir Lesões por Pressão. 

 A primeira fase da divulgação do aplicativo “Sem Pressão” foi feita 

via lista de e-mails de profissionais e outras mídias sociais. A autora tem 

como meta a viabilização da sua divulgação pelas sociedades de classe, 

universidades, cursos, etc. O trabalho também foi inscrito para participação 

em eventos que abordam a Lesão por Pressão a fim de divulgar a iniciativa.  

 Esse estudo tem como perspectiva a inclusão no aplicativo a 

avaliação de risco em crianças e a inserção da escala de Braden Q, que é 

específica para avaliação de crianças (QUIGLEY & CURLEY, 1996; 
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MAIA et al. 2015). Além da escala especifica para crianças, itens 

específicos em relação à prevenção de LP em crianças também serão 

incluídos. Outra perspectiva é a inclusão de um módulo de nutrição e 

suplementação voltadas à prevenção e tratamento de LP. TAYLOR (2017) 

afirma que a avaliação de risco adequada para desenvolvimento de LP, 

incluindo o papel da desnutrição, melhora os cuidados. A Nutrição 

adequada é vital para a prevenção de LP e a desnutrição pode dificultar a 

cura quando essas lesões já se desenvolveram. Equipes de enfermagem e 

até mesmo de nutrição são carentes de informações específicas sobre aporte 

nutricional na prevenção de LP. Assim, mais uma vez o app poderá 

preencher essa lacuna. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 

Foi desenvolvido aplicativo gratuito e em português com orientações sobre 

identificação, estadiamento e prevenção de Lesões por Pressão em adultos. 
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Apêndice 1 – Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa UNIFESP 
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Apêndice 2 – Aplicativos Encontrados na Busca de Anterioridade 

PLATAFORMA APPLE 

Termo de Busca: Wound 

NOME APP DESCRIÇÃO CUSTO IDIOMA 

WOUND MAP Controle de casos clínicos do profissional. Pago Inglês 

WOUND HELP 
Auxilia o paciente a encontrar um especialista na área 

de feridas. 

Gratuito Inglês 

INJURIES & 

WOUNDS 

Primeiros socorros, PCR e choque, cuidados com 

feridas. Conceitos básicos de primeiro atendimento 

(enfaixamentos, contenção de hemorragias, colocação 

de talas para transporte de feridos). 

Gratuito Inglês 

LESIONMETER – 

ALL SHAPE 

Permite mensurar lesões da galeria. Também agrupa e 

arquiva casos clínicos. 
Pago Inglês 

WOUND DOCTOR Conceitos, algoritmos de tratamento e Quiz Pago Inglês 

WOUND MAP – 

TEAM U.S. 

Mensuração de feridas e documentação de casos.  
Pago Inglês 

WOUND 

PROFESSIONAL 

Guia de tratamento e produtos Smith & Nephew Gratuito Inglês 

MY WOUND 

DOCTOR MOBILE 

(TISSUE 

ANALYTICS) 

Mensuração de feridas e documentação de casos. Para 

uso concomitante ao portal TISSUE ANALYTICS. 

App 

gratuito;há 

cobranças 

no uso do 

programa. 

Inglês 

MY WOUND 

WATCH 

Permite fotografar e arquivar imagens de lesões para 

acompanhamento da evolução. 
Gratuito Inglês 

MOWA 

Identifica lesões (pressão, diabéticas e vasculares), 

fotografa e diferencia tecidos do leito, calcula a área 

lesional e indica tratamento. 

Pago Inglês 

WOUND CENTRAL 
Imagens, vídeos educativos, documentação, guia de 

materiais e compras. 
Gratuito Inglês 

THE WOUND CARE 

NOTEBOOK 
Guia de produtos para tratamento de feridas. Gratuito Inglês 

MOBILE WOUND 

CARE (TISSUE 

ANALYTICS) 

Documenta e arquiva casos clínicos 

App 

gratuito;há 

cobranças 

no uso do 

programa. 

Inglês 

WOUND SMART 
Guia sobre conceitos e identificação. Permite arquivar 

casos. 
Pago Inglês 

WOUND CARE 

NURSE 

Guia sobre conceitos e identificação. 
Pago Inglês 

WOUND CARE 

NURSING 

Quiz sobre a área de feridas. 
Gratuito Inglês 

WOUND NP Conceitos e tratamentos. Permite fotografar e arquivar. Pago Inglês 

THE WOUND ATLAS 

PRO 

Conceitos, imagens explicativas, ferramentas para 

avaliação, guia de tratamento. Contém informações 

sobre cateteres de alimentação. 

Pago Inglês 

BBRAUN CLOSURE Catálogo de fios de sutura Gratuito Inglês 

i WOUND CARE Guia de produtos para o tratamento de feridas. Gratuito Inglês 

COLOPLAST 

DRESSING 

SELECTION 

Guia de produtos Coloplast para o tratamento de 

feridas. Gratuito Inglês 

CHOOSE A 

DRESSING 

Guia de produtos para o tratamento de feridas. Contem 

imagens de lesões para identificação. 
Gratuito Inglês 

WOUND 2 NOTE Permite fotografar e arquivar casos clínicos. Pago Inglês  
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IN HOUSE WOUND 

TRACKER (TISSUE 

ANALYTICS) 

Captura imagens, localiza e sugere o tratamento. 

App 

gratuito;há 

cobranças 

no uso do 

programa. 

Inglês 

THE WOUND ATLAS 

Guia de identificação e tratamento de feridas com 

imagens descritivas. 

Guia para cuidado de sondas de alimentação e 

glossário de termos. 

Gratuito Inglês 

BASICS OF SKIN 

INTEGRITY WOUND 

CARE 2400 

Quiz sobre feridas. Pago Inglês 

SKIN INTEGRITY 

AND WOUND CARE 
EXAM REVIEW Pago Inglês 

CONVATEC WOUND 

OSTOMY 

CONTINENCE 

Guia de produtos CONVATEC Gratuito Inglês 

TRACK MY WOUND Fotografa e arquiva casos para acompanhar evolução. Gratuito Inglês 

D+ WOUND 

SOLUTION 

Arquiva casos e imagens e permite acompanhar a 

evolução 
Gratuito Inglês 

IMITO MEASURE Fotografa feridas e mensura. Gratuito Inglês 

ADVANCED 

WOUND 

TREATMENT 

Guia para militares realizarem Primeiros socorros em 

feridas traumáticas. 
Pago Inglês 

ENLUXTRA ANY 

WOUND DRESSING 

Calcula tamanho ideal do curativo, fornece códigos 

para seguros saúde dos EUA. Inclui vídeos 

instrucionais. 

Gratuito Inglês 

HARTMANN 

AUSTRALIA 
Guia de produtos HARTMANN Gratuito Inglês 

WOUND APP 

COLOPLAST 
Anamnese e tratamento de feridas Gratuito Italiano 

SMART WOUND 

CARE 
Arquiva casos e imagens. Gratuito Inglês 

MEDWEB MED 

CONSULT 
Solicitação de consulta com dermatologista Gratuito Inglês 

WOUND TRACKER 

PROFESSIONAL 
Controle de casos, fotograva, arquiva e mensura lesões. Pago Inglês 

SUPRATHEL ASSIST Avaliação de feridas e queimaduras Gratuito Inglês 

LESIONI DA 

DECUBITO LITE 
Guia de conceitos e tratamento de LP Gratuito Italiano 

COVALON Guia de produtos COVALON Gratuito Inglês 

SCARTRACK Estudos de caso. Gratuito Inglês 

ANIMATED QUICK 

REFERENCE GUIDE 

DIABETIC FOOT 

Conceitos, imagens, tratamento para Pé Diabético Gratuito Inglês 

JORNAIS, REVISTAS, EVENTOS 

JWC – JOURNAL OF 

WOUND CARE 
REVISTA 

APP 

Gratuito. 

Assinatura 

da revista 

paga. 

Inglês 

OWM – OSTOMY 

WOUND 

MANAGEMENT 

REVISTA 

APP 

Gratuito. 

Assinatura 

da revista 

paga. 

Inglês 

WOUNDS REVISTA APP Inglês 
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Gratuito. 

Assinatura 

da revista 

paga. 

CICA 2017 EVENTO Gratuito Inglês 

EWMA 2016 EVENTO Gratuito Inglês 

MODERN WOUND 

CARE 

MANAGEMENT 

EVENTO Gratuito Inglês 

MOLNLYCKE 

HEALTH CARE 

EVENT 

EVENTO Gratuito Inglês 

WOW CONFERENCIA Gratuito Inglês 

SAWC FALL CONFERENCIA Gratuito Inglês 

 

Termo de Busca: PRESSURE ULCER 

 

PRESSURE ULCER 

PREVENTION 

Informações sobre avaliação de pele para prevenção de 

LP nas áreas de risco. Sugere medidas preventivas. 
Gratuito Inglês 

WATERLOW SCORE 

APP 

Cálculo de risco para LP, estadiamento e medidas 

preventivas de LP. 
Gratuito Inglês 

STAGING PU Estágios de LP Gratuito Inglês 

SMART WOUND 

CARE 

Arquiva casos clínicos e auxilia na avaliação. 
Gratuito Inglês 

PU INFO 
Informações sobre risco de LP para pacientes e 

cuidadores. 
Gratuito Inglês 

i SHEAR 

Ferramenta para cálculo de força de cisalhamento na 

posição sentada. Para ser utilizado em conjunto com o 

aparelho TSMD (Total Shear Measurement Device). 

Gratuito Inglês 

PRESSURE ULCER 

GUIDE - 

MOLNLYCKE 

HEALTH CARE 

Guia de estadiamento de UP. Guia de uso de produtos 

próprios para tratamento e prevenção de LP. Contem 

imagens de feridas e de produtos. 
Gratuito Inglês 

THE WATERLOW 

SCORE APP 

Permite acesso ao sistema Waterlow para cálculo de 

risco de desenvolvimento de LP. 
Gratuito Inglês 

BED SORE FAQS - 

BEDSORE & 

NURSING HOME 

RATINGS 

Dados governamentais dos EUA sobre instituições com 

melhores e piores índices de qualidade baseados na 

incidência de LP.  
Gratuito Inglês 

+ 3 APP JÁ 

MENCIONADOS EM 

WOUNDS 

   

Termo de Busca: PRESSURE INJURY – 0 app 

Termo de Busca: BED SORE – 4 APP JÁ MENCIONADOS EM PRESSURE ULCER 

Termo de Busca: ÚLCERA POR PRESSÃO 

TELEFERIDAS Uso interno equipe Albert Einstein Gratuito Português 

Termo de Busca: ÚLCERA DE DECÚBITO 

WOUMED 
Para uso em conjunto com o site www.woumed.it. 

Gestão de LP. 
Gratuito Italiano 

Termo de Busca: LESÃO POR PRESSÃO – 0 APP 

Termo de Busca: FERIDA – 0 APP 
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Apêndice 3 - Permissão para Uso de Ilustrações da NPUAP 
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Apêndice 4 - Autorização para Uso da Escala de BRADEN Validada 

para Português  

 

 

Date: January 17, 2017 

 

To: Rosana Campos, WOC Nurse 

 Master’s Degree Student - UNIFESP 

 

From: Barbara Braden, PhD, RN, FAAN, Nancy Bergstrom, PhD, RN, FAAN 

 

RE: Permission to use the Braden Scale* 

As holders of the official copyright for the Braden Scale for Predicting Pressure Sore 

Risk and the interventions, we hereby grant permission for the use of the scale in a free 

app for smartphones to help nurses identify and prevent pressure injuries.  This is part 

of your Master’s Degree Thesis. 

*It is understood that the tool must be printed as it appears on the Braden Scale website 

(www.bradenscale.com) in relation to title, wording and scoring of each subscale, and 

the acknowledgement, “Copyright, Braden and Bergstrom, 1988.  Reprinted with 

permission.  All rights reserved.” 

 

 

http://www.bradenscale.com/
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Apêndice 5 - Questionário Utilizado para Avaliação do Aplicativo  

   Após navegar pelo aplicativo no link fornecido, por gentileza, responda a um rápido 

questionário que nos ajudará a melhorar o programa. 

O título do aplicativo está relacionado com o conteúdo? 

 Sim 

 Não 

As cores utilizadas no tema estão agradáveis de visualizar? 

 Sim 

 Não 

A forma de disponibilização do conteúdo está didática? 

 Sim 

 Não 

 

As imagens utilizadas para ilustrar estão claras e auxiliam na identificação e 

estadiamento? 

 Sim 

 Não 

 

O assunto abordado no aplicativo é relevante? 

 Sim 

 Não 

 

Você sugeriria o download deste app para sua equipe? 

 Sim 

 Não 

Você tem sugestões de melhoria deste aplicativo? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Apêndice 6 – Consentimento Livre e Esclarecido – Online 

 

Aplicativo com orientações sobre identificação, estadiamento e 

prevenção de Lesões por Pressão. 

Nome completo:  

Email:  

RG: 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, que visa avaliar o conteúdo e aparência do Aplicativo com orientações sobre 

identificação, estadiamento e prevenção de Lesões por Pressão. Você preencherá 

questionários com sua opinião de especialista quanto ao conteúdo e a aparência do 

Aplicativo. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 

pesquisadora é a enfª Rosana Siqueira Campos que pode ser contatada no (44) 

991314897. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Profº 

Francisco de Castro, 55; CEP 04020-050; e-mail: CEP@unifesp.edu.br. É garantida a 

liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento para deixar de participar 

do estudo. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com a opinião de 

outros especialistas, não sendo divulgada a identificação de nenhum destes. A você 

será assegurado o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da 

pesquisa, quando os resultados forem conhecidos. Não há despesas pessoais para o 

participante em qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. A pesquisadora se compromete a utilizar os dados e o 

material coletado somente para esta pesquisa.  

Você declara ter sido suficientemente informado a respeito das informações do estudo: 

Aplicativo com orientações sobre identificação, estadiamento e prevenção de Lesões 

por Pressão. Declara haver compreendido quais são os propósitos do estudo, do 

questionário a ser respondido, das garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que sua participação é isenta de 

despesas. Você concorda voluntariamente em participar deste estudo e poderá retirar 

o seu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo pessoal. 

(  ) Li e concordo com os termos acima descritos.



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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Anexo 1 - Escala de Braden* (Versão Adaptada e Validada para o 

Brasil) 
 

 
 

 
 

*Copyright® Braden, Bergstrom 1988. Adaptada e validada para o Brasil por Paranhos, Santos 1999. Disponível em: 

<http://www.bradenscale.com/translations.htm>. Paranhos WY, Santos VLCG. Avaliação de risco para úlceras de 
pressão por meio da Escala de Braden, na língua portuguesa. Rev Esc Enferm USP. 1999; 33 (nº esp): 191-206. 

Disponível em: <http://143.107.173.8/reeusp/upload/pdf/799.pdf>.

http://www.bradenscale.com/translations.htm
http://143.107.173.8/reeusp/upload/pdf/799.pdf
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