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Resumo:
INTRODUÇÃO
No decorrer dos processos históricos de enfermagem, percebe-se que a profissão sempre
esteve comprometida e envolvida com a manutenção da integridade cutânea dos
indivíduos, não apenas com a realização de procedimentos de higiene, mas também por
meio dos cuidados com feridas de diversas etiologias e características. No Brasil, as
feridas acometem a população de forma geral, independente de sexo, idade ou etnia,
determinando um alto índice de pessoas com alterações na integridade da pele,
estabelecendo assim, um sério problema de saúde pública (MORAIS et al., 2008).
É importante destacar que o comprometimento cutâneo traz sérias consequências à vida
e o bem-estar do indivíduo acometido, alterando não apenas seu bem-estar físico, mas
também suas relações sociais, afetivas e profissionais, aspectos que não podem ser
negligenciados durante a assistência prestada (SILVA et al., 2007). No entanto, não há
dados estatísticos que corroborem este fato, devido os registros desses atendimentos
serem escassos. Contudo, o surgimento de feridas onera os gastos públicos e prejudica a
qualidade de vida da população (MORAIS et al., 2008).
A atuação do Enfermeiro e da equipe multiprofissional permite avaliar e implementar
não somente os cuidados no tratamento das lesões de pele, mas também medidas
preventivas, assim é necessário e fundamental o conhecimento das bases teóricas que
norteiam essa assistência. Entretanto, Morais et al. (2008) e Lopes et al. (2008)

ressaltam que a assistência de enfermagem apresenta-se debilitada devido à falta de
atualização dos profissionais.
Por outro lado, Mandelbaumet et al. (2003), acrescentam que a grande influência do
sucesso no tratamento de feridas depende mais da competência e do conhecimento dos
profissionais envolvidos, de sua capacidade de avaliar e selecionar adequadamente
técnicas e recursos, do que da disponibilidade de recursos e tecnologias sofisticadas.
Nesse sentido, torna-se relevante uma assistência de enfermagem e multiprofissional
que contemple não apenas a realização dos cuidados com a pele, a realização de
curativos e/ou a administração medicamentosa prescrita, mas também que possua um
olhar humanizado, sensível e holístico na sua atuação (SILVA, 2011).
Durante vivência no primeiro ano de residência em enfermagem no HDT foi percebido
a necessidade de recorrer a um manual de assistência à pacientes com feridas, com o
intuito de esclarecer algumas dúvidas referentes ao tratamento e a avaliação de lesões,
uma lacuna foi descoberta visto que a instituição não dispunha deste material teóricocientífico e técnico para sanar os questionamentos, e servir de apoio para os
profissionais que cuidam de feridas. Dúvidas são frequentes durante a assistência à
pacientes com lesão. Assim, após um período de observação, consultas e leitura das
evoluções de enfermagem nos setores de permanência, ficou evidenciado que cada
enfermeiro recomenda ou utiliza um tipo de cobertura e/ou curativo, às vezes até para o
mesmo tipo de lesão.
Para o uso correto dos produtos é necessário o conhecimento sobre a indicação dos
mesmos. Se ocorrer prática incorreta esta resultará em resultados negativos no processo
final do tratamento das lesões. Ademais, o aparecimento rápido de novas coberturas e
técnicas tornou mais questionável e inquietante a escolha da melhor opção para o
tratamento efetivo de lesões. E devido à necessidade de realizar a padronização da
assistência e o tratamento, algumas estratégias podem ser criadas para viabilizar uma
postura adequada da equipe de enfermagem e demais profissionais do Hospital de
Doenças Tropicais e Infecciosas.
Dessa forma, a fim de contribuir no ensino, pesquisa e discussões de aspectos éticos,
legais na assistência de Enfermagem ao tratamento de lesões cutâneas, elaborou-se um
manual técnico-científico sobre o tratamento e avaliação de feridas e capacitação

profissional. A proposta da prática educativa em forma de capacitação foi fundamentada
na necessidade de tornar os participantes protagonistas do processo de assistência. E
como público-alvo: profissionais da área de saúde (com destaque a área de
enfermagem), residentes e discentes que estejam vinculados a instituição para o
desenvolvimento de residência multiprofissional e/ou estágio em assistência à saúde. O
manual e a capacitação profissional servirão para respaldar a elaboração de pareceres
técnicos pelo Comitê de Feridas do HDT, além de embasamento técnico-científico de
caráter consultivo para os profissionais de saúde.
OBJJETIVOS
Elaborar manual técnico- científico sobre avaliação e tratamento de feridas com intuito
de orientar e capacitar os profissionais de saúde.
METODOLOGIA
O manual foi elaborado com base em um levantamento bibliográfico realizado nos
meses de maio a agosto de 2016, nos diversos bancos de dados em saúde como Scielo,
Lilacs, BVS entre outros. Além da consulta a trabalhos de monografias, revistas, livros
juntamente a essas fontes de pesquisa foram observados e utilizados outros manuais
disponíveis em redes de busca online sobre o referido tema para o embasamento teórico.
Para a elaboração do Manual de avaliação e tratamento de feridas foi solicitado ao
Comitê de ética em pesquisa do HDT (CEP/HDT) a dispensa de submissão do referido
trabalho por não se tratar de pesquisa científica envolvendo seres humanos de acordo
com as prerrogativas da resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. O resultado da
elaboração do Manual de avaliação e tratamento de feridas será divulgado no Hospital
de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad, podendo ser publicado posteriormente na
instituição, apresentado em encontros científicos, desde que citado os autores
No período de elaboração do projeto de construção do manual, ocorreu a estruturação
do Comitê de Avaliação e Tratamento de Feridas do HDT, instituído pela portaria nº
077/2016- DG-HAA/HDT, como um comitê interno multidisciplinar. Como uma das
finalidades do Comitê de Feridas, era elaborar e implementar o Manual de Avaliação e
Tratamento de Feridas, o mesmo foi cedido a ser construído pela residente de
enfermagem como material didático consultivo, na categoria de produto de saúde, sendo
apresentado como seu trabalho de conclusão de residência multiprofissional em saúde

na área de concentração clínica especializada em infectologia. Para a construção da base
teórica e da estruturação dos assuntos abordados no manual, foram convocadas reunião
com todos os profissionais membros das diversas áreas que o compõe, a saber:
Enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêuticos e representantes da categoria
de ensino e pesquisa.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como resultado esperado após aguarda-se a aprovação do manual de feridas pela equipe
de revisão técnica do Comitê de feridas, o mesmo foi desenvolvido de acordo com os
aspectos previstos e suscitados nas reuniões com os profissionais membros do comitê.
O Manual foi elaborado, revisado e finalizado, e será submetido para a Diretoria técnica
e o setor de qualidade da instituição. Subsequente a validação do manual será realizado
a impressão gráfica e distribuído aos setores assistenciais de internação, membros do
comitê de feridas e demais profissionais envolvidos na assistência direta e/ou indireta a
pacientes com lesões.
A etapa seguinte será a de implantação do mesmo e a capacitação dos profissionais de
saúde. Durante a etapa de capacitação profissional no manejo de pacientes com lesão, o
Comitê de feridas definirá encontros com duração de cerca de 60 minutos/dia, onde
ocorrerá aula expositiva, sendo abordados os seguintes aspectos: Aspectos legais no
tratamento de feridas, histologia da pele, aspectos históricos do tratamento de feridas,
fisiopatologia da formação e o processo de cicatrização, suporte nutricional, afecções da
cutâneas, avaliação das lesões, curativos e coberturas, registro da evolução das feridas
tais assuntos estarão em consonância com o Manual de avaliação e tratamento de
feridas. Serão convocados para etapa de capacitação primeiramente os profissionais
membros

do

comitê

de

feridas,

e

posteriormente

os

colaboradores

da

instituiçãoenvolvidos na assistência direta e/ou indireta a pacientes com feridas.
A elaboração do manual atendeu ao objetivo proposto de instrumentalização das ações
profissionais e a sistematização da assistência prestada de forma a organizar, oferecer
subsídios e possibilitar escolhas apropriadas e disponíveis para o enfrentamento de
problemas relativos ao tratamento de feridas. O intuito do manual é subsidiar a
assistência aos usuários de qualidade promovendo alívio, conforto, cicatrização e
prevenção de complicações. Dessa forma todos os profissionais devem estar informados

dos recursos e serviços disponíveis, assim como de seus fluxos, para que contribuam
com a otimização dos recursos de maneira universal, equânime e racional.
A elaboração deste Manual de Feridas resultou da lacuna existente de material
consultivo de informações necessárias para dar suporte ao tratamento de feridas e sua
prevenção, estando sujeito a avaliações periódicas e reformulações necessárias à
adequação aos avanços tecnológicos, científicos e as rotinas de saúde vigente do
HDT/HAA.
Há cópia disponível na Biblioteca Ena Galvão da Escola de Saúde Pública de Goiás
Cândido Santiago, no endereço Rua 26, n. 521, Jardim Santo Antônio, Goiânia-GO,
CEP 74853-070.
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