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RESUMO 

Introdução: As lesões cutâneas relacionadas à adesivos médicos conhecidas 

internacionalmente pela sigla MARSI (“Medical Adhesive-Related Skin Injuries”) são 

comuns, pouco reconhecidas e evitáveis, podendo ocorrer em todos os ambientes de 

cuidado. Objetivo: Analisar a incidência de MARSI nos pacientes internados na Unidade 

Coronariana de um hospital público. Método: Trata-se de um estudo observacional, 

prospectivo do tipo coorte concorrente. Critérios de inclusão: Pacientes com 18 anos ou 

mais, de ambos os sexos, com utilização de adesivos médicos, que foram admitidos na 

Unidade Coronariana. Os pacientes foram acompanhados por até 15 dias. Foram coletados 

dados por meio de anamnese, exame físico e prontuário. A análise estatística foi realizada 

por meio de métodos descritivos e inferenciais. Resultados: A incidência de MARSI foi de 

25,3%. As variáveis sexo, faixa etária, cor da pele, uso de álcool ou tabaco, alergia, 

comorbidade, diagnóstico e tipo de tratamento não tiveram relação com MARSI. As 

variáveis dispositivo, adesivo e dias de internação influenciaram significativamente a 

presença de MARSI. Os adesivos mais aplicados foram eletrodos (59,3%), filme 

transparente (21,7%), fita microporosa (14,8%), esparadrapo (2,7%), hidrocolóide (1.0%) e 

bolsa de estomia (0,5%). Foi verificada a presença de 31 lesões, classificadas como 

descamamento da pele (77,4%), lesão por fricção (16,1%), dermatite por contato (3,2%) e 

lesão por tensão (3,2%). Conclusão:  Apesar da MARSI ser um evento adverso, foi possível 

observar que ela não é tratada como um dano que poderia ser evitável visto que essas lesões 

não são evoluídas, notificadas e não há nenhum trabalho voltado para a prevenção das 

mesmas. 
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ABSTRACT 

Introduction: Skin lesions related to medical adhesives known internationally by MARSI 

(Medical Adhesive-Related Skin Injuries) are common, poorly recognized and preventable, 

and may occur in all care settings. Objective: To analyze the incidence of skin lesions by 

medical adhesives in patients admitted to the Coronary Unit of a public hospital. Method: 

This is an observational, prospective cohort-type study. Inclusion criteria: Patients 18 years 

of age or older who were admitted to the Coronary Unit. The patients were followed for up 

to 15 days. Data were collected through anamnesis, physical examination, medical records 

and photographic records. Statistical analysis was performed using descriptive and 

inferential methods. Results: The incidence of MARSI was 25.3%. The variables gender, 

age, skin color, alcohol or tobacco use, allergy, comorbidity, diagnosis and type of 

treatment were not related to MARSI. The variables device, adhesive and days of 

hospitalization significantly influenced the presence of MARSI. The most applied 

adhesives were electrodes (59.3%), transparent film (21.7%), micropore surgical tape 

(14.8%), adhesive plaster (2.7%), hydrocolloid (1.0%) and ostomy pouch (5%). It was 

verified the presence of 31 lesions, classified as skin stripping (77.4%), skin tear (16.1%), 

irritant contact dermatitis (3.2%) and tension injury (3.2%). Conclusion: Although MARSI 

is an adverse event, it was possible to observe that it is not treated as a damage that could 

be avoided since these lesions are not evolved, notified and there is no work focused on 

their prevention. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os adesivos médicos são importantes materiais utilizados nos serviços de saúde. 

Raramente um paciente submetido à intervenções e cuidados médicos não faz uso de algum tipo 

de adesivo, seja um curativo para aproximar as margens de uma lesão, uma fita adesiva para fixar 

dispositivos externos à pele ou até mesmo fixar as coberturas dos curativos ou um eletrodo para 

permitir a monitorização não invasiva (NASIMOTO; DOMANSKY, 2014).  

Em um estudo realizado no centro médico da Universidade de Minnesota, por Farris et al., 

(2015), enfermeiros coletaram, durante um período de 28 dias, 1189 observações que 

evidenciaram a presença de 6131 exposições a produtos adesivos. Este dado ilustra a magnitude 

do uso de materiais adesivos na prática clínica.   

As lesões cutâneas relacionadas à adesivos médicos conhecidas internacionalmente pela 

sigla MARSI (“Medical Adhesive-Related Skin Injuries”) são comuns, pouco reconhecidas e 

evitáveis (MCNICHOL et al., 2013). Nos Estados Unidos da América (EUA) estima-se que, por 

ano, pelo menos 1,5 milhões de pessoas desenvolvem esse tipo de lesão (RATLIFF, 2017).   

 As MARSI podem ocorrer em todos os ambientes de cuidado, seja no ambulatório, com 

pacientes estáveis, como também na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde há pacientes 

instáveis, que são submetidos a mais procedimentos e necessitam de um maior número de 

dispositivos médicos. Embora frequentemente descrita como sendo limitada aos extremos de 

idade, essas lesões de pele podem ocorrer em todas as faixas etárias (MCNICHOL; LUND; 

ROSEN, et al., 2013). 

 Em um estudo realizado por Konya et al., (2010), com 155 pacientes que residiam em 

uma instituição de longa permanência e tinham no mínimo 65 anos de idade, a incidência de 

MARSI foi de 15,5% durante o período de 8 semanas. Dentre os pacientes que desenvolveram 

MARSI, o diagnóstico mais comum foi a doença cerebrovascular, seguido da lesão por pressão e 

doenças cardiovascular.  

Algumas pesquisas analisaram MARSI em pacientes submetidos à cirurgia ortopédica, 

especialmente aqueles que desenvolveram bolhas relacionadas ao adesivo. Jester et al., (2000) 

investigaram a prevalência do desenvolvimento de bolhas em uma amostra de 169 pacientes após 

artroplastia total de quadril e joelho. Do total da amostra (n= 169), 22 pacientes (13%) 

desenvolveram bolhas entre a cirurgia e 72 horas de pós-operatório. Não houve associação entre a 
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prevalência de bolhas e as variáveis tipo de adesivo, preparação da pele no período pré-

operatório, presença de alergia e o uso de esteroides. 

Polatsch et al., (2004)  realizaram um estudo retrospectico com 103 pacientes que 

apresentaram fratura de quadril para determinar a incidência de bolhas. Foi verificado lesões de 

pele relacionadas à fita em 22 pacientes (21,4%). Variáveis explicativas como idade do paciente, 

sexo, número de comorbidades, história de tabagismo, estado nutricional e tipo de cirurgia não 

foram estatisticamente significativas ao risco de desenvolverem bolhas devido à exposição ao 

adesivo médico.  

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Analisar a incidência das lesões cutâneas relacionadas à adesivos médicos 

(MARSI) nos pacientes internados na Unidade Coronariana de um hospital 

público de grande porte.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Estimar a incidência de MARSI 

 Caracterizar os pacientes do estudo quanto as variáveis sócio demográficas, 

clínicas e hábitos de vida. 

 Identificar o perfil de utilização de adesivos médicos por esta clientela. 

 Identificar os fatores associados à incidência de MARSI. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A fisiopatologia da MARSI ainda não está totalmente elucidada. No entanto, sabe-se que 

a lesão acontece quando a ligação entre o adesivo e a camada da pele é mais forte do que entre as 

várias camadas da pele, ocasionando a separação das células durante a remoção do adesivo. No 

entanto, várias são as causas que podem resultar lesão desse tipo. Em primeiro lugar, o tipo de 

adesivo médico selecionado, assim como a técnica utilizada para aplicar e remover os adesivos 

também tem impacto na incidência das lesões.  Vários fatores intrínsecos e extrínsecos também 

podem influenciar para o risco da lesão de pele (MCNICHOL; LUND; ROSEN et al., 2013). 

No que diz respeito aos fatores intrínsecos, podemos citar os extremos de idade (neonatos 

e idosos), diferentes grupos étnicos, presença de doenças dermatológicas, condições médicas 

subjacentes (Diabetes mellitus, insuficiência venosa, infecção, insuficiência renal e 

imunossupressão), desnutrição, desidratação, turgor, elasticidade e umidade da pele. Com relação 

aos fatores extrínsecos, exposição prolongada à umidade, medicamentos específicos (anti-

inflamatório, anticoagulante, agentes quimioterápicos e corticoides por longos períodos), 

radioterapia e o uso frequente de adesivo aumentam as chances de desenvolver MARSI, assim 

como o tipo de adesivo médico empregado (MCNICHOL; LUND; ROSEN et al., 2013).  

Os adesivos médicos podem ser utilizados para diferentes finalidades clínicas, como por 

exemplo a fixação de dispositivos (coberturas, cateteres, dentre outros), proteção da pele, 

imobilização ou compressão de uma determinada área corporal. A composição da fita adesiva 

pode ser subdividida em duas faces: dorso e face adesiva. A face adesiva fica em contato com a 

pele do paciente e o dorso é a face externa (NASIMOTO; DOMANSKY, 2014). 

Existem diversos tipos de dorso para fitas adesivas, que podem interferir e auxiliar na 

aplicação e indicação do produto. O dorso da fita pode ser composto por material de plástico, 

poliéster, papel, tecido não tecido, espuma, elástico. A face adesiva também pode ser diversa, 

como por exemplo, constituída por materiais a base de borracha, hidrocolóide, hidrogel, silicone, 

acrilatos, poliuretano, dentre outros. Estas diferenças na face adesiva influenciam na aderência do 

adesivo médico, sendo que alguns possuem tensão superficial mais baixa e mantem o nível de 

aderência durante o tempo (face a base de silicone) em comparação à outros tipos de adesivo, 

cuja aderência é mais lenta e progride conforme o tempo após aplicação (MCNICHOL; LUND; 

ROSEN et al., 2013).  
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Para Yates et al., (2017) a MARSI pode ser definida como qualquer alteração cutânea que 

persista por no mínimo trinta minutos após sua remoção. Existem três categorias e alguns 

subtipos que estão descritos nos quadros 1, 2 e 3 (MCNICHOL; LUND; ROSEN et al., 2013). 

 

Quadro 1. Lesões cutâneas relacionadas à adesivos médicos por fatores mecânicos, segundo tipo 

e conceito.   

Mecânico 

Tipo Conceito 

1. Descascamento de pele 

Figura 1. Descamamento da pele 
Fonte: https://bit.ly/2sBqkVs 

“Remoção de uma ou mais camada do extrato 

córneo após a retirada de uma fita adesiva. As 

lesões são frequentemente rasas, com formas 

irregulares, e a pele pode parecer brilhante. As 

lesões abertas podem ser acompanhadas por 

eritema e formação de bolhas” (MCNICHOL; 

LUND; ROSEN et al., 2013).  

2. Lesão por tensão 

 

Figura 2. Lesão por tensão 
Fonte: https://bit.ly/2sBqkVs 

“Lesão (separação entre epiderme e derme) 

causada pelo rompimento da pele, como 

resultado da sua distensão sob uma fita adesiva 

ou curativo inflexível, da fixação inadequada da 

fita ou curativo durante a aplicação ou quando 

uma articulação ou outra área de movimento 

está coberta por uma fita inflexível” 

(MCNICHOL; LUND; ROSEN et al., 2013). 

3. Lesão por fricção 

 

Figura 3. Lesão por fricção. 
Fonte: https://bit.ly/2sBqkVs 

“Ferida traumática causada pela laceração, 

fricção e/ou uso de força mecânica que resulta 

na separação das camadas da pele. Pode ser de 

espessura total ou parcial” (MCNICHOL; 

LUND; ROSEN et al., 2013). 
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Quadro 2. Lesões cutâneas relacionadas à adesivos médicos por dermatite segundo tipo e 

conceito.   

Dermatite 

Tipo Conceito 

4. Dermatite de contato irritativa 

Figura 4. Dermatite de contato irritativa. 
Fonte: https://bit.ly/2sBqkVs 

“Dermatite que ocorre como resultado do 

contato direto da pele com algum irritante 

químico. Possui área afetada bem definida e 

que se correlaciona com a área de 

exposição. Pode apresentar hiperemia, 

edema e presença de vesículas. Geralmente 

é de curta duração” (MCNICHOL; LUND; 

ROSEN et al., 2013). 

5. Dermatite de contato alérgica 

Figura 5. Dermatite de contato alérgica 
Fonte: https://bit.ly/2sBqkVs 
 

“Resposta celular imunológica a um 

componente da fita adesiva ou do seu dorso. 

Aparece normalmente como uma área de 

eritema, vesícula e prurido que pode ir além 

da área exposta, podendo persistir por até 

uma semana” (MCNICHOL; LUND; 

ROSEN et al., 2013). 
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Quadro 3. Outras lesões cutâneas relacionadas à adesivos médicos segundo tipo e conceito.   

Outros 

Tipo Conceito 

6. Maceração 

 

Figura 6. Maceração  
Fonte: https://bit.ly/2sBqkVs 
 

“Alterações cutâneas resultante do contato 

direto e prolongado da pele com a umidade. A 

pele aparece enrugada e branca ou 

acinzentada. O amolecimento da pele resulta 

em um aumento da permeabilidade e 

suscetibilidade ao dano por fricção ou 

produtos irritantes” (MCNICHOL; LUND; 

ROSEN et al., 2013). 

7. Foliculite

Figura 7.  Foliculite  
Fonte: https://bit.ly/2sBqkVs 

“Reação inflamatória no folículo piloso 

causada pela remoção inadequada do pelo ou 

atrito. Aparecem como pequenas elevações 

inflamadas da pele em torno do folículo 

piloso. Podem se manifestar por meio de 

pápulas ou pústulas” (MCNICHOL; LUND; 

ROSEN et al., 2013). 

 

Quando as camadas superficiais da pele são removidas por adesivo médico, além de afetar 

a integridade da pele, causa dor, aumenta o risco de infecção, aumenta potencialmente o tamanho 

da ferida e retarda a cicatrização, o que reduz a qualidade de vida do paciente. Em alguns casos, 

os adesivos também podem causar lesões teciduais mais profundas, além da perda das camadas 

superficiais da pele (CUTTING, 2008).  

Embora as MARSI pareçam ser insignificantes clinicamente, o cuidado e a gestão para o 

tratamento dessas feridas podem ter um custo alto quando levado em consideração o gasto com 

os materiais e o tempo de trabalho da enfermagem. Em um hospital da Alemanha, no qual um 

estudo sobre a temática foi realizado, enfermeiros relataram que o tratamento dos pacientes que 

apresentam MARSI acontecia aproximadamente cinco vezes por semana e esse processo era 

repetido em média 7,8 vezes até a cicatrização da lesão. Somando todos os custos envolvidos, o 
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gasto aproximado por paciente, quando o mesmo desenvolvia alguma MARSI foi de €82.24 

durante a internação (MAENE, 2013). 

O desenvolvimento da MARSI está diretamente relacionado com a escolha correta do 

adesivo médico. Konval et al., (2003), observou que foi possível reduzir significativamente a 

incidência de bolhas quando utilizou fita adesiva de tecido maleável nos curativos realizados após 

as cirurgias de quadril. A taxa de formação de bolhas era de 41% (vinte de quarenta e um 

pacientes) quando utilizado a fita adesiva não flexível e 10% (cinco de cinquenta pacientes) 

quando aplicado a fita adesiva flexível.  

A manutenção da integridade da pele é um indicador da qualidade da assistência prestada 

pela Enfermagem. Em 2013, foi publicada a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n°. 36 que 

dispõe sobre as ações de promoção da segurança do paciente e melhoria da qualidade da 

assistência prestada nos serviços de saúde (RDC nº 36, 2013). A Organização Mundial da Saúde 

ressalta que a ocorrência de incidentes relacionados à assistência à saúde, e em particular de 

eventos adversos, afete de 4,0% a 16% de pacientes hospitalizados em países desenvolvidos, o 

que torna urgente a busca por melhoria da segurança do paciente em serviços de saúde (WHO, 

2008). Entende-se por segurança do paciente, “a redução, a um mínimo aceitável, do risco de 

danos desnecessários associados à atenção à saúde” (RDC nº 36, 2013). 

Nos EUA, em 2012, foi realizado um evento científico com especialistas para estabelecer 

um consenso acerca da prevenção, tratamento e avaliação da MARSI. Este documento está 

intitulado: “Medical Adhesives and Patient Safety: State of the Science Consensus Statements for 

the Assessment, Prevention, and Treatment of Adhesive-Related Skin Injuries” e foi publicado 

em um relevante periódico internacional para Enfermagem (MCNICHOL; LUND; ROSEN et al., 

2013). 

Há uma escassez de informações, principalmente na literatura brasileira, sobre MARSI. 

No entanto, é possível observar que a maioria dos casos podem ser evitáveis, todos os casos são 

passíveis de tratamento, e a prevenção dessas lesões é uma reflexão direta sobre a qualidade da 

assistência prestada (YATES, 2017). As MARSI têm impacto negativo na segurança do paciente 

e seu tratamento e gera custos significativos para as instituições de saúde. Desta maneira, estudos 

que mostrem a incidência dessas lesões no Brasil são importantes para traçar um panorama e 

auxiliar nas melhores práticas para estratégias de prevenção, técnicas de aplicação e remoção, 

bem como avaliação e tratamento das lesões.           
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3. MÉTODO 

3.1 Tipo de estudo  

Estudo observacional, prospectivo, do tipo coorte concorrente.  

3.2. Local do estudo  

Esta pesquisa foi desenvolvida na Unidade Coronariana (UCO) de um Hospital 

Universitário, que possui atualmente 16 leitos em funcionamento para o atendimento de pacientes 

com doenças coronarianas que necessitam de cuidados específicos da terapia intensiva. Dos 16 

leitos da UCO, oito atendem à demanda cardiológica em geral, incluindo cirurgias cardíacas e 

vasculares, e os outros oito estão destinados prioritariamente para tratamento de pacientes com 

diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM).  

Trata-se de um Hospital Universitário de grande porte, público, integrado ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), com atendimento a muitas especialidades e subespecialidades oferecidas 

pelo SUS. Possui um total de 547 leitos, que contemplam Unidade Coronariana, Unidade 

Neonatal e Pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrica, Unidade de Urgência, 

Centro Obstétrico, Centro Cirúrgico Ambulatorial, Centro Dialítico, Unidades de Clínica Médica 

e Unidades de Clínica Cirúrgica, Centro Cirúrgico (constituído por 17 salas de operação, 2 salas 

de Recuperação Pós Anestésica). Ainda conta com Ambulatórios multiprofissionais 

especializados para o tratamento em endocrinologia, oftalmologia, oncologia, psiquiatria, 

medicina nuclear, dentre outros.  

3.3 Cálculo da amostra  

O cálculo amostral foi realizado considerando a média da taxa de ocupação dos meses de 

janeiro, fevereiro e março de 2018.  O valor obtido foi uma população de 104 pacientes mensal. 

Como não foi encontrado estudo de referência para pacientes internados em uma UTI cardíaca e a 

instituição onde este projeto foi realizado não possuía a incidência de MARSI nesses pacientes, o 

cálculo foi obtido a partir da média da taxa de ocupação de três meses, com frequência hipotética 

do fator do resultado na população de 50%, limites de confiança como 5%, intervalo de confiança 
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95%, com tamanho da amostra de 83 participantes (Programa Open epi®). A amostra calculada 

foi de 83 participantes acompanhados. 

Tamanho da amostra para a frequência em uma população 

Tamanho da população (para o fator de correção da população finita ou fcp)(N):104  

frequência % hipotética do fator do resultado na população (p):  50%+/-5  

Limites de confiança como % de 100(absoluto +/-%)(d): 5% 

Efeito de desenho (para inquéritos em grupo-EDFF): 1  

Tamanho da Amostra(n) para vários Níveis de Confiança  

 

 IntervaloConfiança (%) Tamanho da amostra    

 95%  83    

 80%  64    

 90%  76    

 97%  86    

 99%  91    

 99.9%  95    

 99.99%  98    

 

Equação  

Tamanho da amostra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-α/2*(N-1)+p*(1-p)]    

Resultados do OpenEpi, Versão 3, calculadora de código aberto--SSPropor  

 

3.4 Critérios de elegibilidade 

 3.4.1 Critérios de inclusão  

 Pacientes com idade de 18 anos ou superior, ambos os sexos; 

 Pacientes com morbidades clínicas ou cirúrgicas admitidos na Unidade Coronariana do 

Hospital do estudo de coleta de dados; 
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 Pacientes com ausência de MARSI na avaliação inicial;  

 Possuir adesivos médicos aplicados na pele. 

3.4.2 Critérios de exclusão 

 Pacientes que não utilizaram durante a internação nenhum adesivo médico.  

3.5 Variáveis 

3.5.1 Variável desfecho 

Lesão cutânea relacionada à adesivo médico - MARSI 

A variável desfecho foi subcategorizada, conforme literatura específica em: 

 Lesão cutânea por adesivo do tipo mecânica (Lesão por tensão; Lesão por fricção; 

Descascamento de pele); 

 Lesão cutânea por adesivo do tipo dermatite (irritante, alérgica); 

 Outros tipos: (maceração, foliculite). 

3.5.2 Variáveis explicativas  

Sociodemográficas  

 Idade (em anos) – Variável quantitativa discreta; 

 Sexo (feminino, masculino) – Variável qualitativa categórica; 

 Cor da pele (branca, parda, amarela, preta, indígena) - Variável qualitativa categórica; 

Hábitos de vida 

 Uso de tabaco 

 Uso de álcool 
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Variáveis Clínicas e relacionadas ao tratamento 

 Alergias 

 Comorbidades: (sim/não; quais) - Variável qualitativa categórica; 

 Diagnóstico médico principal: (sim/não; qual) - Variável qualitativa categórica; 

 Tratamento proposto na internação: (clínico, cirúrgico; especificar) - Variável 

qualitativa categórica; 

 Tempo de internação: (em dias) - Variável quantitativa discreta; 

 Utilização de dispositivos médicos (sim/não) - Variável qualitativa categórica; 

 Número de dispositivos médicos -Variável quantitativa discreta; 

 Utilização de adesivos médicos (sim/não) - Variável qualitativa categórica; 

 Tipo de adesivo médico (esparadrapo, fita microporosa, filme transparente, 

hidrocolóide, bolsa de estomia, eletrodo) – Variável qualitativa categórica); Vale 

ressaltar que para fins de comparação com estudos internacionais não adotamos a 

nomenclatura referente à composição da face adesiva e face dorsal dos adesivos 

médicos. 

 Número de adesivos médicos - Variável quantitativa discreta; 

 

3.6 Recrutamento e seleção dos participantes 

 

Os pacientes que atenderam aos critérios de elegibilidade e aceitaram participar 

voluntariamente do estudo foram acompanhados até 15 dias após sua admissão, já que o tempo 

médio de internação desses pacientes era de 7 dias. O acompanhamento dos pacientes foi 

realizado até 15 dias ou no caso de alta/óbito da UCO. Os pacientes que tiveram MARSI 

identificada mantiveram seu acompanhamento, uma vez que ainda permaneciam com adesivos e 

poderiam ser acometidos por lesões adicionais. 

  

3.7 Processamento e análise dos dados  

 

A análise de dados foi realizada em duas etapas, sendo a primeira a análise descritiva dos 

dados e a segunda, a análise inferencial. 
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 Na análise descritiva dos dados de todos os pacientes incluídos foram calculadas as 

frequências absolutas e relativas para as variáveis qualitativas categóricas e ordinais, assim como 

para as variáveis quantitativas contínuas e discretas. Para as variáveis quantitativas foram 

calculados a média, mediana (medidas de tendência central), desvio padrão e apresentados os 

valores mínimo e máximo (medidas de dispersão).   

Na análise bivariada, foram realizadas teste Qui-Quadrado (X2) ou Teste Exato de Fisher 

para verificar associação entre as variáveis explicativas e resposta (MARSI). Foi considerado 

nível de significância de 5% (p<0,05). 

As variáveis quantitativas do estudo foram testadas para conferência da normalidade dos 

dados por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov.  

Os dados obtidos durante a coleta foram digitados em uma planilha do programa Excel e 

as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa estatístico Statistical Packpage for 

Social Science (SPSS) versão 19.0. A taxa de incidência ou densidade de incidência de pacientes 

com MARSI foi calculada considerando-se a fórmula abaixo:  

 

TIMARSI = Número de pacientes que apresentaram MARSI após admissão UCO 
       __________________________________________________________      x      100 

Número de pacientes sob o risco de desenvolver MARSI no período 

           Legenda: TIMARSI= Taxa de incidência de lesão relacionadas à adesivos médicos 

 

3.8  Instrumento para coleta de dados 

 

Devido a inexistência de um instrumento validado para avaliação de MARSI, o 

instrumento para coleta de dados foi construído pelas pesquisadoras (APÊNDICE 1).  

A primeira parte do instrumento abordava dados sociodemográficos, hábitos pré-

existentes, informações clínicas que pudessem estar relacionadas com o objeto de estudo e dados 

que pudessem identificar o paciente na instituição e na pesquisa. A segunda parte do instrumento 

foi desenvolvida para o acompanhamento diário dos pacientes e obtenção das informações a 

respeito da utilização de dispositivos e adesivos médicos, a integridade da pele e ocorrência de 

MARSI. 
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3.9  Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu no período de 30 de julho de 2018 a 08 de setembro de 2018, 

por uma das enfermeiras responsáveis por este projeto. A enfermeira permaneceu no local da 

pesquisa nos turnos da manhã e da tarde durante todo o período da coleta de dados. 

Foi construído um folder com as principais informações referentes às MARSI 

(APÊNDICE 2) para que os profissionais tivessem conhecimento básico sobre as MARSI e o 

objeto do estudo. A equipe de enfermagem de todos os turnos foi orientada a comunicar a 

enfermeira responsável pela coleta dos dados caso identificasse alguma lesão cutânea após a 

retirada de qualquer produto adesivo. A enfermeira pesquisadora realizou a avaliação de todos os 

pacientes internados no período, diariamente por meio exame físico minucioso, anamnese e busca 

em prontuário de algum relato de MARSI. Após a avaliação, as informações referentes aos 

dispositivos e adesivos médicos eram registradas no instrumento de coleta de dados. Quando o 

paciente desenvolvia MARSI, essa lesão era classificada, fotografada e seus dados também eram 

lançados no instrumento de coleta de dados.  

Os pacientes e/ou os responsáveis pelo mesmo, no caso de pacientes que se encontravam 

impossibilitados de verbalizar, eram abordados pela enfermeira do projeto, no dia da internação 

ou 1 dia após a sua admissão na UCO para esclarecimento do objetivo da pesquisa e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

  

3.10 Procedimentos éticos  

A coleta de dados foi realizada mediante anuência do diretor da instituição hospitalar 

(Gerência de Ensino e Pesquisa– EBSERH/Hospital das Clínicas da UFMG) e aprovação do 

estudo no Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (COEP/UFMG), obtendo Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 91761418.2.0000.5149.  (ANEXO 1 e 2). 

A adesão dos participantes da pesquisa foi voluntária e ocorreu mediante assinatura do TCLE 

conforme resolução CNS n° 466 /2012 (APÊNDICE 3). 
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4. RESULTADO 

 

A amostra final de pacientes acompanhados foi composta por 83 participantes, conforme 

Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fluxo de inclusão e acompanhamento dos participantes no estudo. Belo Horizonte, 

Minas Gerais, 2018. 

Nesta amostra, houve predominância do sexo masculino. A idade média foi de 58,7 anos, 

com maior proporção de indivíduos na faixa etária de 71 ≥ 88 anos. A cor da pele autorreferida 

predominante foi parda. Quanto aos hábitos de vida, constatou-se que a maior parte da amostra 

fazia uso ou já havia consumido bebida alcoólica, e este padrão também foi observado para o 

consumo de tabaco.  As características sociodemográficas e relacionadas aos hábitos de vida 

foram detalhadas na Tabela 1.  
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Motivo: Recusa 
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Motivo: Recusa 
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Amostra Final = 83 
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21 pacientes 

 

Ausência de MARSI 
62 pacientes 
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Tabela 1.  Distribuição dos participantes segundo as características sociodemográficas e 

relacionadas aos hábitos de vida. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2018.  

Variável N % 
Características Sociodemográficas 

SEXO   
   Masculino 42 50,6 
   
IDADE   
   Média (DP)   58,7 (14,4) - 
   Mediana 62 - 
   Mínimo - Máximo 21 - 88 - 
   
FAIXA ETÁRIA   
  21 ≤ 59  22 26,5 
  60 -  70 23 27,7 
  71 ≥ 88  38 45,8 
   
COR DA PELE   
   Parda 39 47,0 
   Branca 14 16,9 
   Preta 12 14,5 
   Amarela  2  2,4 
   Indígena  2  2,4 
   Impossibilitado de verbalizar 12 14,5 
   Não informado  2  2,4 

 
Hábitos de vida 

USO DE ÁLCOOL   
   Etilista 14 16,9 
   Ex-etilista 38 45,8 
   Nunca bebeu 29 34,9 
   Não informado  2  2,4 

 
USO DE TABACO   
   Tabagista 11 13,3 
   Ex-tabagista 41 49,4 
   Nunca fumou 29 34,9 
   Não informado  2  2,4 

                      n: número de indivíduos; DP: desvio padrão. 
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Com relação às características clínicas, foi possível verificar que a maioria dos 

participantes do estudo referiu não possuir alergias conhecidas. Ainda, 71,1% da amostra 

apresentava comorbidade.  Hipertensão arterial sistêmica e Diabetes mellitus foram as 

comorbidades mais frequentes na amostra estudada, acometendo 45,8% e 28,9% respectivamente 

dos participantes. A distribuição das comorbidades entre os pacientes foi diversa, sendo que 27 

pacientes apresentaram uma comorbidade, 21 pacientes duas, sete pacientes possuíam três, dois 

pacientes quatro e outros dois pacientes cinco comorbidades. 

Os diagnósticos mais frequentes registrados durante o período de estudo foram 

insuficiência cardíaca, valvulopatia, infarto agudo do miocárdio e arritmia. A seguir estão 

apresentadas as condições clínicas da amostra estudada, Tabela 2.  

  

Tabela 2.  Distribuição dos participantes segundo características clínicas. Belo Horizonte, Minas 

Gerais, 2018.  

Variável N % 
                              Características Clínicas  

ALERGIA   
   Sim 18 21,7 
   Não 63 75,9 
   Não informado 2 2,4 

 
COMORBIDADES   
   Hipertensão Arterial Sistêmica 38 45,8 
   Diabetes Mellitus 24 28,9 
   Doença Renal Crônica 12 14,5 
   Dislipidemia 10 12,0 
   Hipotireoidismo 9 10,8 
   Doença neurológica 6 7,2 
   DPOC 6 7,2 
   Outras comorbidades 3 3,6 

 
DIAGNÓSTICO DE BASE   
   Insuficiência Cardíaca 16 19,3 
   Valvulopatia 12 14,5 
   Infarto Agudo do Miocardio 11 13,3 
   Arritmia 8 9,6 
   Angina 4 4,8 
   Endocardite 4 4,8 
   Miocardiopatia 4 4,8 
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   Dor torácica 3 3,6 
   Aneurisma de aorta 2 2,4 
   Cancer de pulmão 2 2,4 
   Comunicação intra atrial 2 2,4 
   Dissecção de aorta 2 2,4 
   Isquemia de MMII 2 2,4 
   Outros 11 13,2 
   

Nota: MMII – Membros inferiores; N - número de indivíduos.  DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; DRC 

– Doença Renal Crônica. 

 

Verificou-se que 32 pacientes (38,6%) foram acompanhados durante o período da 

pesquisa sem passar por nenhuma intervenção cirúrgica. Os outros 51 pacientes (61,4%) foram 

submetidos a algum procedimento no bloco cirúrgico ou hemodinâmica. O tempo médio de 

internação para os pacientes foi de 5,7 dias, sendo que o tempo de internação variou de 2 a 15 

dias. No Gráfico 1 podemos observar o quantitativo de pacientes distribuídos a partir do dia da 

alta da UCO. Seis pacientes (7,2%) foram a óbito durante o período da coleta.  

 

 

Gráfico 1. Distribuição dos participantes de acordo com o dia da alta na Unidade Coronariana. 

Belo Horizonte, Minas Gerais, 2018. 
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Conforme Gráfico 2, durante a pesquisa foi observado a presença de 5.031 dispositivos 

médicos, como por exemplo, cateter venoso periférico, cateter venosos central, cateter duplo 

lúmen, cateter nasoentérico, cateter nasogástrico, dreno de tórax, mediastino, abdominal, pressão 

intra-arterial, cateter vesical de demora, eletrodo cardíaco, fio de marcapasso epicárdico, dentre 

outros. Os dispositivos que não apresentavam adesivos para fixação, não entraram para a 

pesquisa, uma vez que o objeto de estudo eram as lesões de pele relacionadas à adesivos médicos.  

 

 

Gráfico 2. Distribuição do total de dispositivos fixados com adesivos médicos de acordo com o 

dia de internação. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2018.  

 

Na Tabela 3, pode ser observado o detalhamento do número total de adesivos utilizados 

durante os 15 dias de pesquisa, que foi de 5.244 adesivos. O número mínimo de adesivos 

utilizados em um paciente foi 1 e o máximo 27. A média de adesivos por paciente de acordo com 

os dias de internação está descrita também na mesma Tabela. 
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Tabela 3. Distribuição dos dias de acordo com número de pacientes, total de adesivos, quantidade 

mínima, máxima e média. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2018. 

Dias Número de 

paciente 

Total de 

adesivos 

Mínimo Máximo Média 

D1 83 1249 7 23 15,1 

D2 73 981 6 25 13,4 

D3 50 668 7 27 13,4 

D4 41 528 1 26 12,9 

D5 35 437 1 26 12,5 

D6 25 308 6 20 12,3 

D7 18 212 6 16 11,7 

D8 16 179 8 21 11,2 

D9 14 164 7 22 11,7 

D10 11 121 7 15 11,0 

D11 9 106 7 17 11,8 

D12 8 101 7 18 12,6 

D13 7 73 7 15 10,4 

D14 5 58 7 18 11,6 

D15 5 59 8 16 11,8 

      

 

 

Foi constatada a presença de um total de 5.244 adesivos médicos que auxiliaram na 

fixação dos dispositivos durante todo o período de coleta de dados. O número maior de adesivos, 

se comparado ao número de dispositivos, justifica-se pelo fato de que em algumas situações, 

eram utilizados mais de um tipo de adesivo para fixar o mesmo dispositivo na pele do paciente.  

Dos 5.244 adesivos utilizados, 3.108 adesivos (59,3%) eram eletrodos cardíacos. O 

número mínimo de eletrodos foi 0 e o máximo 19 por paciente/dia.  Por se tratar se uma unidade 

coronariana, todos os pacientes têm a função cardíaca monitorizada constantemente, salvo 

aqueles que apresentaram alguma alergia relacionada ao eletrodo e estavam de alta, aguardando 
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vaga na unidade de internação. Além disso, era frequente o paciente fazer uso de holter e/ou ser 

submetido a eletrocardiograma de 6 ou 12 derivações, o que aumentava o número de eletrodos no 

tórax e nas extremidades. 

O filme transparente foi utilizado 1.140 vezes (21,7%). O número mínimo foi 0 e o 

máximo 10 adesivos por paciente/dia. É uma rotina do hospital o uso do filme transparente para 

fixação de cateter venoso periférico, cateter venoso central, cateter duplo lúmen, cateter para 

aferição de pressão intra-arterial, assim como é uma prática desta unidade a utilização do mesmo 

para proteção das proeminências ósseas para prevenir lesão por pressão, assim como para fixação 

de cateter vesical de demora e realização de curativos de ferida operatória.  

A fita microporosa foi o terceiro adesivo mais utilizado, o que contabilizou seu uso em 

777 vezes (14,8%). Assim como o filme transparente, no caso da fita microporosa, houve 

pacientes que não utilizaram, ao passo que o número máximo de fitas por dia em um paciente 

foram 8. Este adesivo foi muito utilizado para fixar termômetro axilar, como proteção da pele no 

caso de curativos compressivos com esparadrapro, realizados após a retirada do introdutor, no 

caso de cateterismos ou angioplastias. Também foi utilizado como curativo oclusivo para 

prevenir o sangramento após a retirada de cateter venoso periférico ou central, cateter duplo 

lúmen, pressão intra-arterial ou punções em geral. 

O esparadrapo foi aplicado 142 vezes (2,7%). O número mínimo encontrado em um 

paciente foi 0 e o máximo foi de 4 fitas por paciente/dia. Das fitas adesivas, o esparadrapo foi a 

menos utilizada se comparado à fita microporosa e filme transparente. O esparadrapo foi muito 

utilizado após a retirada de drenos, para realizar a compressão das artérias após a retirada do 

introdutor e para fixar cateter nasoentérico e nasogástrico.  

O hidrocolóide foi utilizado, durante os 15 dias, 52 vezes (1.0%). O número mínimo foi 0 

e o máximo 3 adesivos por paciente/dia. Este adesivo foi aplicado, na grande maioria dos casos, 

para tratamento de lesões cutâneas. 

Dos 5.244 adesivos utilizados, a bolsa de estomia esteve instalada em 25 observações 

(0,5%). O número mínimo foi 0 e o máximo 2 por paciente/dia. Durante a coleta dos dados, 

apenas 2 pacientes fizeram uso deste adesivo médico. Um dos pacientes fez uso de duas bolsas, 

uma para ileostomia e a outra para mensurar a drenagem de dreno abdominal.  
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No Gráfico 3 é possível observar o número total dos diferentes tipos de adesivos 

utilizados na Unidade Coronariana de acordo com os dias de internação.  

 

Gráfico 3. Distribuição do número total dos diferentes adesivos médicos de acordo com o dia de 

internação. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2018. 

A incidência de MARSI no período do estudo foi de 25,3%, o que correspondeu a 21 

pacientes. Destes 21 pacientes, oito (9,6%) desenvolveram a segunda lesão de pele relacionada à 

adesivos médicos e dois pacientes (2,4%) desenvolveram a terceira MARSI totalizando 31 lesões, 

conforme pode-se observar no Gráfico 4.  
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Gráfico 4. Distribuição do número de MARSI de acordo com o dia de internação. Belo 

Horizonte, Minas Gerais, 2018.  

Das 31 MARSI observadas durante a pesquisa, 24 (77,4%) foram caracterizadas como 

descamamento de pele. O adesivo que mais causou esse tipo de lesão foi o esparadrapo (45,8 %). 

Apesar do esparadrapo ser a fita adesiva menos utilizada, ela foi a que mais acarretou esse tipo de 

lesão de pele nos pacientes. A lesão por fricção foi o segundo tipo de MARSI mais frequente, 

correspondendo a cinco lesões (16,1%). A fita microporosa desencadeou quatro (80,0%) das 

cincos lesões por fricção. Um paciente (3,2%) desenvolveu dermatite por contato irritativa 

associada ao eletrodo. Assim como, um paciente (3,2%) apresentou lesão por tensão relacionada 

a fita microporosa. Conforme pode ser observado no Gráfico 5, a fita microporosa foi o adesivo 

médico que desencadeou o maior número de MARSI, seguida do esparadrapo, filme transparente 

e eletrodo, respectivamente. No entanto, considerando-se a proporção do número de fitas 

adesivas utilizadas o esparadrapo foi responsável pelo maior número de MARSI (8,4%), seguido 

da fita microporosa (1,7%), filme transparente (0,4%) e eletrodo (0,06). 
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Gráfico 5. Distribuição do número de MARSI relacionada a classificação da lesão e ao tipo de 

adesivo médico. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2018.  

 

Abaixo estão algumas das MARSI fotografadas durante a coleta de dados. 

 

 

Figura 9 - Descamamento da pele. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2018. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018 
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Figura 10 – Lesão por fricção, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2018. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018 

 

 

 

Figura 11 – Lesão por tensão, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2018. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018 
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Figura 12 – Dermatite por contato irritativa, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2018. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018 

 
 

Em seguida são apresentados os dados referentes a distribuição dos participantes 

segundo associação das variáveis explicativas sociodemográficas e clínicas com MARSI. Na 

análise bivariada, não houve associação da variável desfecho, MARSI, com sexo, faixa etária, 

cor da pele, uso de álcool ou tabaco, alergia, comorbidade e tipo de tratamento, conforme 

descrito na Tabela 4. Com relação a faixa etária das pessoas com idade acima de 60 anos, 

também não foi verificado a associação de MARSI com a variável idoso e não idoso (p=1,00). 

  Durante o período da coleta, foram observados 32 diferentes diagnósticos para os 83 

pacientes da pesquisa. A variável diagnóstico também não influenciou significativamente a 

presença de MARSI (p= 0,24).  
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Tabela 4. Associação de MARSI e as variáveis explicativas sociodemográficas e clínicas. Belo 

Horizonte, Minas Gerais, 2018. 

 MARSI  
Variável Não Sim p-valor* 
SEXO 
Feminino 
Masculino 
 

 
30 (73,2%) 
32 (76,2%) 

 
11 (26,8%) 
10 (23,8%) 

0,84 

FAIXA ETÁRIA 
21 A 59 anos 
60 A 70 anos 
71 A 88 anos 
 

 
17 (77,3%) 
16 (69,6%) 
29 (76,3%) 

 
5 (22,7%) 
7 (30,4%) 
9 (23,7%) 

0,85 

COR DA PELE 
  Parda 
Branca 
Preta 
Amarela 
Indígena 

 

 
29 (74,4%) 
11 (78,6%) 
8 (66,7%) 
1 (50,0%) 
2 (100%) 
 

 
10 (25,6%) 
3 (21,4%) 
4 (33,3%) 
1 (50,0%) 
0      - 
 

0,95 

USO DE ÁLCOOL 
Sim 
Não 
Nunca bebeu 

 
10 (71,4%) 
23 (79,3%) 
27 (71,1%) 
 

 
4 (28,6%) 
6 (20,7%) 
11 (28,9%) 
 

0,74 

USO DE TABACO 
Sim 
Não 
Nunca fumou 
 

 
7 (63,6%) 
24 (82,8%) 
29 (70,7%) 
 

 
4 (36,4%) 
5 (17,2%) 
12 (29,3%) 
 

0,34 
 

ALERGIA 
Sim 
Não 

 

 
14 (77,8%) 
46 (73,0%) 
 

 
4 (22,2%) 
17 (27,0%) 
 

0,77 
 

COMORBIDADE                                                                              
Sim 
Não 

 
54 (73,0%) 
  8 (88,9%) 

 
20 (27,0%) 
  1 (11,1%) 

0,43 
 

    
TRATAMENTO 
Cirúrgico 
Clínico 

 
35 (68,6%) 
27 (84,4%) 

 
16 (31,4%) 
  5 (15,6%) 

0,12 
 

    
* Teste Exato de Fisher ou Qui-quadrado (X2) 
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Na análise bivariada das variáveis dispositivos, adesivos e dias de internação foi 

verificado que estas influenciaram significativamente a presença de MARSI.  

Pacientes que usaram de 41 a 79 dispositivos médicos (terceiro quartil) durante o período 

da coleta de dados, foram os que mais desenvolveram MARSI, seguido daqueles que utilizaram 

de 80 a 263 (quarto quartil). Essa característica se manteve na avaliação dos adesivos médicos. 

As duas maiores quantidades de adesivos médicos (terceiro e quarto quartil) ocasionaram uma 

maior frequência de lesões de pele associadas à adesivos médicos. Com relação aos dias de 

internação, dos pacientes que ficaram internados até 3 dias, apenas 1 desenvolveu MARSI. A 

maior frequência do número de lesões cutâneas relacionadas à adesivos médicos foi no segundo e 

terceiro quartil, que correspondem ao quarto dia e entre o quinto e sétimo dia de internação, 

respectivamente, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5. Associação de MARSI e dispositivos, adesivos e tempo de internação. Belo Horizonte, 

Minas Gerais, 2018. 

 MARSI   
Variável Não Sim p-valor* 
DISPOSITIVOS** 
7 a 24 
25 a 40 
41 a 79 
80 a 263 
 

 
23 (100%) 
13 (68,4%) 
13 (62,0%) 
13 (65,0%) 
 

 
0     - 
6 (31,6%) 
8 (38,0%) 
7 (35,0%) 
 

 
0,03 

ADESIVOS MÉDICOS** 
7 a 25 
26 a 43 
44 a 82 
83 a 269 
 

 
22 (100%) 
15 (75,0%) 
12 (57,0%) 
13 (65,0%) 
 

 
0      - 
5 (25,0%) 
9 (43,0%) 
7 (35,0%) 

0,02 

DIAS DE INTERNAÇAO** 
1 a 3 
    4  

  5 a 7 
8 a 15 

 
32 (97,0%) 
  3  (30,0%) 
14 (63,6%) 
13 (72,2%) 

 
1   (3,0%) 
7 (70,0%) 
8 (36,4%) 
5 (23,8%) 

< 0,01 

    

* Teste Exato de Fisher ou Qui-quadrado; ** As variáveis foram construídas à a partir dos quartis de frequência da 
amostra estudada. 
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5. DISCUSSÃO 

Existem poucos estudos publicados que descrevem a incidência de MARSI, 

principalmente, quando se busca por alguma área em particular como UTI ou uma população 

específica como pacientes cardíacos. Além disso, os estudos utilizam metodologias diferentes, o 

que dificulta a comparação dos dados encontrados.  

As características sociodemográficas, no presente estudo, evidenciaram uma amostra 

homogênea entre os sexos, 42 homens (50,6%) e 41 mulheres (49,4%). Estudos realizados por 

Konya et al. (2010) e Zhao et al. (2017) verificaram o predomínio de mulheres ao passo que o 

estudo de prevalência feito por Farris et al. (2015) teve uma proporção média maior de homens. 

Quanto ao sexo dos pacientes que desenvolveram MARSI, o sexo feminino teve uma 

incidência maior de MARSI, mas a diferença não foi significativa, 11 mulheres (52,4%) e 10 

homens (47,6%). Em outro estudo a diferença foi maior e estatisticamente significativa, sendo 16 

mulheres (66,7%) e oito homens (33,3%) desenvolverem lesões cutâneas associadas à adesivos 

médicos (KONYA, 2010). 

A idade mediana da população estudada foi de 62 anos, sendo a idade mínima e máxima 

de 21 e 88 anos, respectivamente. Dados semelhantes foram encontrados no estudo de Farris et 

al. (2015) que avaliou a prevalência diária do número de adesivos médicos e de MARSI em 30 

leitos de clínica médica/cirúrgica e 35 leitos de uma unidade cardiológica durante 28 dias. A 

idade dos pacientes variou de 18 a 98 anos, a idade mediana foi 58 anos para a clínica 

médica/cirúrgica e 62 anos para a unidade cardiológica. Outros estudos (NOONAN; QUIGLEY; 

CURLEY, 2006; KONYA et al., 2010) abrangeram uma população muito específica, crianças e 

idosos, respectivamente, o que impossibilitou a comparação. 

As mudanças que ocorrem na pele de um idoso são inerentes ao processo de 

envelhecimento. Estas incluem perda do tecido subcutâneo, afinamento da epiderme, redução da 

coesão entre as camadas dérmica e epidérmica, diminuição da vascularização, elasticidade e 

resistência a tração e perda da humidade. Todos esses fatores elevam o risco de desenvolver 

MARSI (MCNICHOL; LUND; ROSEN et al., 2013). 

Porém, não foi possível associar com significância estatística MARSI com a variável 

idoso (pacientes com idade superior a 60 anos), no presente estudo, pois a amostra pesquisada foi 

muito semelhante quanto ao desfecho. Das 37 pessoas que compuseram a amostra de não idosos, 

nove (24,4%) desenvolveram algum tipo de MARSI, enquanto da população de 46 idosos, 12 
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(26,1%) desenvolveram MARSI (p=1). Na regressão logística multivariada de um estudo 

realizado com 419 pacientes oncológicos, para avaliar a presença de MARSI na região de 

inserção do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), foi identificado que idade acima de 50 

anos era um fator de risco para MARSI (ZHAO et al., 2017). 

Com relação a cor da pele autorreferida, 39 pacientes (47,0%) se declararam pardos. 

Pode-se dizer que essa variável não refletiu os achados do último censo demográfico realizado no 

Brasil, onde a maior proporção da população se declarou branca (IBGE, 2010). Estudos 

conduzidos nos EUA evidenciaram uma proporção maior da raça branca nas amostras estudadas, 

(FARRIS et al. 2015; NOONAN; QUIGLEY; CURLEY, 2006). Já na pesquisa realizada na 

China por Zhao et al. (2017), 61,4% da população era chinesa e 38,7% foram caracterizadas 

como sendo minoria étnica. Esses estudos internacionais não informaram se o risco de 

desenvolver MARSI foi influenciado pela etnia ou raça. 

Quanto ao uso de álcool, evidenciou-se uma predominância de pessoas que já fizeram ou 

fazem uso de álcool (59,8%). Não foram encontradas pesquisas que abordassem esse hábito de 

vida na população estudada.  O número de pessoas que já fizeram ou fazem uso de tabaco foi 

igual ao uso de álcool (59,8%). Em ambas as situações, não houve associação entre esses hábitos 

e MARSI (p>0,05). Para Polatsch et al. (2004), a história de tabagismo também não foi 

estatisticamente significativa para o risco de desenvolver bolhas devido a exposição ao adesivo 

médico após cirurgias ortopédicas.  

No que diz respeito a presença de alergia, apenas 18 pacientes (21,7%) apresentam algum 

tipo de alergia, desses, 4 desenvolveram MARSI. Não houve associação entre MARSI e presença 

de alergia. Esse dado equipara-se com o encontrado no estudo de Jester et al. (2000) que não 

relacionou a prevalência de bolhas com a variável alergia. 

O consenso publicado em 2013 que aborda a avaliação, prevenção e o tratamento de 

lesões cutâneas associadas à adesivos médicos relaciona o risco de desenvolver MARSI com a 

presença de comorbidades que comprometam o sistema imune, como por exemplo, Diabetes 

mellitus, doença renal crônica, câncer e transplante de órgão sólido (MCNICHOL; LUND, 

ROSEN, et al., 2013).   

As comorbidades encontradas mais frequente durante a coleta de dados foram hipertensão 

arterial sistêmica, seguida de Diabetes Mellitus, doença renal crônica e dislipidemia, porém, 

nenhuma delas foram estatisticamente significativas ao risco de desenvolver MARSI. Apesar do 



 40 
 

estudo desenvolvido por Polatsch et al. (2004) não citar quais foram as comorbidades 

encontradas na sua pesquisa, a conclusão equipara-se a este estudo, ao apontar que não houve 

associação entre uma ou mais comorbidades com a chance de desenvolver bolhas após o uso de 

adesivos médicos.  

O tempo médio de internação da amostra estudada foi de 5,7 dias. Outro estudo também 

calculou o tempo médio de dias de permanência que foi 3,5 dias, mas não relacionou esta 

variável com a presença de MARSI (FARRIS et al., 2015).  

Ao separar, por meio de quartis, e analisar os dias de internação com a presença de 

MARSI, foi encontrado p<0,01. Pacientes que ficaram internados de cinco a sete dias foram os 

que mais desenvolveram MARSI, seguido dos pacientes que ficaram até 4 dias na UCO.  

O número total de dispositivos foi de 5.031. Houve diferença estatística significativa 

(p=0,03) com relação ao número de dispositivos médicos e MARSI. Pacientes que utilizaram de 

41 a 71 dispositivos médicos durante a internação foram os que mais desenvolveram MARSI, 

seguido dos pacientes que apresentaram de 80 a 263 dispositivos. Esse dado evidencia que quanto 

maior o número de dispositivos médicos, maior a chance de exposição a adesivos e 

consequentemente, maior a chance do paciente desenvolver MARSI. 

A quantidade total de produtos adesivos a qual a população estudada foi exposta foi de 

5.244 adesivos, sendo o mínimo de 1 adesivo e o máximo 27 por paciente/dia. O eletrodo foi o 

adesivo médico que teve a maior frequência, seguido do filme transparente, fita microporosa, 

esparadrapo, hidrocolóide e bolsa de estomia. A pesquisa de Farris et al. 2015 tem dados 

semelhantes quando o assunto é quantidade mínima e máxima de adesivos. A quantidade de 

produtos adesivos a que os pacientes foram expostos foi de 6.131, sendo que o número de 

adesivos médicos por paciente variou de 0 a 24. Os produtos mais freqüentes foram eletrodos, 

curativos intravenosos periféricos, fita, curativos cirúrgicos, fechamentos cirúrgicos, curativos de 

feridas e curativos de cateter central inseridos perifericamente. 

Em ambos os estudos, o eletrodo foi o produto adesivo mais utilizado durante a coleta de 

dados, o que ressalta sua importância para o tratamento dos pacientes a partir da monitorização 

cardíaca. O estudo de Farris et al. 2015 calculou o número de dispositivos/procedimentos que 

geraram a fixação do adesivo, ao passo que esse estudo analisou os tipos de adesivos utilizados. 

Essa pesquisa corrobora com a literatura ao verificar que o número de adesivos tem 

associação com MARSI (MCNICHOL; LUND; ROSEN, et al., 2013). Pacientes que durante a 
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internação fizeram uso de menos de 25 adesivos médicos não desenvolveram lesão de pele 

associada à adesivos médicos, no entanto, pacientes que fizeram uso de 44 a 82 adesivos, foram 

os que mais desenvolveram MARSI.  

Da amostra total estudada (n=83), 21 pacientes (25,3%) desenvolveram MARSI. Destes 

21 pacientes, oito (9,6%) desenvolveram a segunda lesão de pele relacionada à adesivos médicos, 

e dos oito, dois pacientes (2,4%) desenvolveram a terceira MARSI.  Konya (2010) observou a 

presença de MARSI em 24 (15,5%) dos 155 idosos residentes em uma casa de longa 

permanência. Outro dado relevante foi o total de 34 MARSI. Isso significa que um ou mais 

pacientes desenvolveram mais de uma lesão. Já na auditoria de um dia realizada por Noonan 

(2006) em um hospital pediátrico, dos 252 pacientes avaliados, 8% apresentaram descamamento 

da pele devido a fita adesiva. No estudo de Farris et a. (2015) a prevalência diária por sujeito de 

MARSI variou de 3,4% a 25,0%, a taxa média de prevalência foi de 13,0%.  Na pesquisa que 

avaliou a presença de MARSI no sítio de inserção do PICC, a prevalência foi de 125 lesões que 

corresponde a 29,83% (ZHAO et al., 2017). Em um novo estudo, ainda mais recente realizado 

pelo mesmo grupo de pesquisadores com 697 pacientes de 4 hospitais (3 gerais e 1 oncológico) 

encontrou prevalência de MARSI de 19,7% em pacientes com utilização de cateter central de 

inserção periférica (PICC) (ZHAO et al., 2018). 

Esses dados tão divergentes refletem a heterogeneidade das amostras pesquisadas. Além 

disso, não foi encontrado estudo feito no Brasil para realizar comparação. Sabe-se que no exterior 

é comum a utilização de produtos adesivos que agridem menos a pele dos pacientes. No Brasil, 

ainda estamos inciando a inserção dessas novas tecnologias, provavelmente pelo custo mais 

elevado e por falta de estudos que mostrem a incidência de MARSI e a possibilidade de maior 

custo na sua ocorrência.  

Quanto a classificação da MARSI, das 31 lesões observadas durante a pesquisa, 24 

(77,4%) foram caracterizadas como descamamento de pele, seguido por  cinco (16,1%) lesões 

por fricção. Houve um caso (3,2%) de dermatite por contato irritativa, assim como um (3,2%) de 

lesão por tensão. 

Zhao et al. (2017) encontrou prevalência de 29,83% de MARSI em 419 pacientes 

avaliados, maior que a encontrada por nós no presente estudo. Os tipos de MARSI encontrados 

foram de lesões por fatores mecânicos em 73 pacientes, dermatite por contato em 39, maceração 

em 11 e foliculite em 2 paciente. Alguns estudos, como o do Farris et al. (2015), consideraram o 



 42 
 

eritema como uma MARSI, nesse caso, a média diária de prevalência da lesão por 1000 dias 

variou de 3,4% a 25,0%.  As prevalências de MARSI segundo tipo de lesão foram: eritema 

(48%), dermatite de contato (5,5%), descamamento de pele (5,4%), lesão por tensão ou bolhas 

(4,6%), maceração (2,1%), lesão por fricção (1,6%) e outras lesões (0,3%). 

Outro estudo classificou e calculou a incidência de MARSI a partir da presença de: 

eritema (41,2%), vesícula (23,5%), púrpura (8,8%), bolhas (5,9%), epidermólise (5,9%), abrasão 

(5,9%), infecção fúngica (5,9%) e acne (2,9%) (KONYA, 2010). 

Um estudo clínico randomizado avaliou a eficácia de dois tipos de produtos adesivos em 

pacientes submetidos à cirurgia de joelho e quadril. A incidência de MARSI foi de 7,3%. Neste 

estudo houve diferença estatisticamente significativa para utilização dos diferentes tipos de 

produto adesivo. A utilização de bandagem adesiva de filme transparente aumentou o risco de 

MARSI em 2,5 vezes comparado com atadura porosa de não tecido (p=0,03) (TER,  et al., 2015).  

Em um estudo desenvolvido com 120 pacientes acompanhados prospectivamente em uma 

clínica vascular a incidência de MARSI foi de 5,8%. As MARSI ocorreram devido remoção 

indevida do adesivo médico, realizada por profissionais e pelo próprio paciente, além de uma 

lesão bolhosa (RATLIFF, 2017). 

Em um esforço para aumentar a consciência sobre a MARSI e definir as melhores práticas 

para a sua prevenção, em dezembro de 2012 houve uma reunião nos EUA para estabelecer um 

consenso com as recomendações e orientações sobre a avaliação, prevenção e tratamento de 

lesões cutâneas associadas à adesivos médicos (MCNICHOL; LUND; ROSEN, T. GRAY, M., 

2013). Por se tratar de um consenso recente, muitos dos estudos aqui apontados apresentaram 

diferentes definições.  

A prevenção das MARSI é um processo que envolve o conhecimento do quadro clínico 

do paciente versus o conhecimento da escolha adequada do adesivo, da técnica correta de 

aplicação e remoção do mesmo (NASIMOTO; DOMANSKY, 2014). 

Vale destacar que o resultado deste estudo corrobora com a literatura ao afirmar que a 

quantidade de adesivos que o paciente utiliza tem influência na presença de lesões de pele 

associadas a adesivos médicos. Acredita-se que os dados aqui presentes não devam se resumir 

apenas à significância estatística, mas sim a relevância na nossa prática clínica, como uma 

possibilidade de prevenir a MARSI, o que contribui para a melhoria da assistência de 

enfermagem prestada.  
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Dentre as possibilidades futuras de pesquisas científicas destacadas pelo Consenso norte 

americano em 2012, estão estudos que avaliam os mecanismos fisiopatológicos da MARSI, 

estudos epidemiológicos com identificação de fatores associados, estudos relacionados à 

avaliação, prevenção e tratamento destas lesões (MCNICHOL; LUND; ROSEN, et al., 2013). 

Desta maneira, este estudo traz contribuições para conhecimento da incidência de MARSI 

em pacientes atendidos em uma UCO e evidencia fatores associados para esta clientela. No que 

concerne à prática clínica da Enfermagem, destaca-se a pertinência de conhecimento científico 

para prevenção e tratamento de lesões de pele em pacientes submetidos à adesivos médicos. 

Dentre as limitações deste estudo, destaca-se que não foi realizado análise de 

características clínicas da pele como turgor, textura, umidade e elasticidade, assim como 

utilização de hidratante e a área da pele dos adesivos utilizados e sua associação com as MARSI. 

Além disso, também não foram coletados dados referentes aos fármacos utilizados, dados de 

exames laboratoriais e tratamentos prévios com radioterapia e quimioterapia.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 A incidência de MARSI neste estudo de 25, 3% pode ser considerada elevada. Trata-se 

de uma clientela muito específica, no entanto, independente do perfil dos pacientes, o consenso 

acerca da prevenção, tratamento e avaliação das MARSI afirma que o número de adesivos é um 

fator de risco para MARSI e este estudo corrobora com essa informação.  

Apesar da MARSI ser um evento adverso, foi possível observar que ela não é tratada 

como um dano que poderia ser evitável visto que essas lesões não são evoluídas em prontuário, 

não são notificadas e não há nenhum trabalho voltado para a prevenção das mesmas. Os eventos 

adversos trazem implicações para a qualidade da assistência de enfermagem, assim como podem 

trazer implicações éticas e legais. Nossos achados fornecem uma base para futuras pesquisas a 

respeito da epidemiologia dessas lesões, principalmente no cenário brasileiro cuja literatura é 

escassa. No entanto, há a necessidade de estudos adicionais com o foco em estratégias de 

prevenção baseadas em evidências para melhorar a qualidade da assistência prestada, reduzindo 

as complicações e melhorando a satisfação do paciente.  
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APÊNDICE 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 O Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Incidências de lesões 

associadas à adesivos médicos em uma unidade coronariana”. Pedimos a sua autorização para realizarmos 

perguntas sobre seu tratamento e verificar dados em seu prontuário a respeito de seu tratamento e doença, sendo 

que a utilização destes dados será vinculada somente a este projeto de pesquisa. Nesta pesquisa pretendemos 

conhecer se durante sua permanecia nesta unidade coronariana (unidade para tratar o coração) o senhor terá alguma 

lesão (ferida ou machucado) em decorrência de materiais adesivos (com cola) em sua pele. Para esta pesquisa 

adotaremos os seguintes procedimentos: Conversa por meio de perguntas e respostas, verificação de sua pele e 

leitura do seu prontuário e fotos das lesões para acompanhamento. Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em 

quebra do sigilo dos seus dados e incômodo ou constrangimento em responder as perguntas, que será minimizado 

pela enfermeira responsável pela coleta das informações. A pesquisa contribuirá para que possamos identificar e 

compreender a existência de feridas ou machucados provocados por materiais adesivos (com cola) em sua pele e 

propor medidas preventivas para os pacientes atendidos neste serviço. 

  Para participar deste estudo o Sr. (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, o Sr.(a) tem assegurado 

o direito à indenização. O Sr. (a) terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se a participar e a qualquer tempo e sem quaisquer prejuízos, pode retirar o 

consentimento de guarda e questionário utilizado, valendo a desistência a partir da data de formalização desta. A 

sua participação é voluntária, e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma 

em que o Sr. (a) é atendido (a) pelo pesquisador, que tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Os resultados obtidos pela pesquisa, estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou os seus dados que 

indiquem sua participação não será liberado sem a sua permissão. O (A) Sr. (a) não será identificado (a) em 

nenhuma publicação que possa resultar. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, 

sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável, em local sigiloso, e a outra será fornecida ao Sr. (a). 

Os dados, materiais e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por 

um período de 5 (cinco) anos e após esse tempo serão destruídos. O pesquisador tratará a sua identidade com 

padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resoluções Nº 466/12; 441/11 e a Portaria 2.201 

do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares), utilizando as informações somente para fins acadêmicos e 

científicos. Eu, ________________________________________________________________________, portador 

do documento de Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos, métodos, riscos e benefícios 
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desta pesquisa de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 

solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar.   

Rubrica do pesquisador: ____________  

 Rubrica do participante:____________  

 

Declaro que concordo em participar desta pesquisa. Recebi uma via original deste termo de consentimento 

livre e esclarecido assinado por mim e pelo pesquisador, que me deu a oportunidade de ler e esclarecer todas as 

minhas dúvidas.  

____________________________________________________________________________________________       
    Nome completo do participante                                                                          Data  

  

Assinatura do participante 

  

Nome completo do Pesquisador Responsável: Giovana Paula Rezende Simino      
Endereço: Avenida Alfredo Balena. Escola de Enfermagem. Departamento de Enfermagem Básica. Sala 204. Belo 
Horizonte – MG / Telefones (31) 3409-9886 E-mail: gsimino@yahoo.com.br 
 
 
 
 
  _________________________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável                                                         Data  

 Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar:   

COEP-UFMG - Comissão de Ética em Pesquisa da UFMG Av. Antônio Carlos, 6627. Unidade Administrativa II - 

2º andar - Sala 2005.  Campus Pampulha. Belo Horizonte, MG – Brasil. CEP: 31270-901. E-mail: 

coep@prpq.ufmg.br. Tel: 3409-4592. 
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ANEXO 2 

 


