Pesquisa Internacional sobre Lesão por Pressão
(pacientes e cuidadores)
As entidades internacionais: NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel – norte
americana), EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel - europeia) e PPPIA (Pan
Pacific Pressure Injury Alliance – Pan-Pacífico), responsáveis pela elaboração de guias
para a prevenção e tratamento de lesões por pressão, fará nova publicação do livro
Prevenção e tratamento de Úlcera/Lesão por Pressão: Guia para a Prática Clínica, em
2019.
Dentre as ações para a nova publicação, temos a Pesquisa Internacional sobre Lesão
por Pressão com Pacientes e Cuidadores. Esta pesquisa tem o objetivo de ouvir a
“voz do paciente” e “de seu cuidador familiar”. Se você tem lesão por pressão ou se
alguém que você cuida tem lesão por pressão, responda à pesquisa e nos ajude a
conhecer suas dúvidas, preferências e valores para que possamos melhorar o seu
cuidado e o cuidado de quem você ama.
A Associação Brasileira de Estomaterapia: estomias, feridas e incontinências - SOBEST é
uma das organizações associadas às NPUAP, EPUAP E PPPIA, para a atualização do
livro Prevenção e Tratamento de Úlcera/ Lesão por Pressão: Guia para a Prática Clínica.
Colabore com a pesquisa: responda agora e divulgue para outras pessoas que você
conhece, que tem ou já tiveram lesão por pressão ou que já cuidaram de pessoas que
apresentaram essas feridas.
Veja, a seguir, informações sobre a pesquisa e como acessar o site para participar.

Caso haja alguma dúvida, entre em contato com a SOBEST pelo e-mail:
sobest@sobest.com.br ou pelo telefone (11) 3081-0659 de 2ªf a 6ªf das 11h às 16h.

Você (ou alguém que você ama) teve lesão por pressão ou úlcera por
pressão(1)?
Você (ou alguém que você ama) tem trabalhado para prevenir lesões
por pressão ou úlceras por pressão?

Se você respondeu “sim” para qualquer destas questões, nós te convidamos para
participar de uma pesquisa internacional que irá fornecer a “voz do paciente” no
Guia para a Prática Clínica sobre Prevenção e Tratamento de Lesão/ Úlcera por Pressão.
O livro Prevenção e Tratamento de Úlcera/ Lesão por Pressão: Guia para a Prática
Clínica está sendo atualizado por organizações internacionais(2) dedicadas a melhorar o
cuidado do paciente. Esse livro ensina os enfermeiros, médicos e outros cuidadores
sobre lesão por pressão. O livro é utilizado em hospitais e clínicas do mundo todo.
Por favor, compartilhe o seu conhecimento, suas preferências e valores.






Para saber mais sobre o Guia para a Prática Clínica, clique aqui:
http://internationalguideline.com
Para
participar
da
pesquisa,
clique
em
http://internationalguideline.com/consumers e, após o título: Pesquisa
Internacional sobre Lesão por Pressão com Pacientes e Cuidadores, clique em
Enter e selecione português (veja abaixo como acessar, em apenas dois passos).
Sua participação levará entre 5 a 10 minutos. A pesquisa está disponível também
em inglês, alemão, francês, mandarim, árabe, coreano, japonês e tailandês.

Os aspectos éticos desta pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos da Universidade Nacional Australiana (Protocolo 2018/66). Se você
tiver problemas ou reclamações sobre esta pesquisa, por favor, entre no website para
informações completas sobre riscos, benefícios e confidencialidade.

1Lesões

por pressão são um tipo de ferida. São também chamadas de úlcera por pressão, feridas por
pressão, feridas ou úlceras do acamado ou úlcera de decúbito. Uma lesão por pressão ocorre por muitas
razões, geralmente quando alguém permanece deitado em uma só posição por muito tempo.
2As três organizações internacionais que estão liderando este projeto são: National Pressure Ulcer Advisory
Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), Pan Pacific Pressure Injury Alliance
(PPPIA). Quatorze organizações associadas estão colaborando neste esforço.

PASSO 1:
Para responder à pesquisa, acesse http://internationalguideline.com/consumers e
depois clique em Enter

PASSO 2:
Selecione Português e depois clique em OK. Outra tela será aberta e você iniciará a
responder as perguntas da pesquisa.

