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Introdução: A terapia por pressão negativa (TPN) trata-se de um procedimento não
invasivo, que utiliza pressão negativa subatmosférica de forma localizada, para o
tratamento de feridas, permitindo menor manipulação da ferida e promovendo um
meio propício para cicatrização mais rápida. Tendo em vista a relevância desta terapia
e as habilidades e o saber técnico do enfermeiro no tratamento de feridas. Objetivo:
Analisar a aplicabilidade e viabilidade da utilização do curativo por pressão negativa
na visão de enfermeiros com experiência, descrever benefícios e possibilidades,
identificar riscos e dificuldades e por fim descrever a atuação da enfermagem nesta
terapia na perspectiva dos enfermeiros. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de
abordagem qualitativa, utilizando-se como instrumento de coleta de dados um
questionário. Será realizada com enfermeiros que possuem experiência profissional e
pretende-se ter uma amostra de aproximadamente 13 enfermeiros. A coleta de dados
está em andamento desde a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste MG. Para tratamento dos
dados será adotado o método de análise de conteúdo. A pesquisa é embasada nos
cuidados éticos da Resolução n° 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho
Nacional de Saúde.  Resultados: Espera-se que os resultados contribuam para
informação e ampliação de conhecimentos sobre um tipo de curativo que ainda não é
utilizado como padrão nos serviços de saúde. Conclusão: Com os resultados
alcançados será possível um maior entendimento sobre a nova tecnologia do mercado
partindo da percepção de enfermeiros que já utilizam e tem experiência na utilização
terapia como tratamento de feridas complexas e crônicas.

Palavras-chave: Curativo oclusivo. Técnicas de fechamento . Cuidados de
enfermagem. 
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