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1. INTRODUÇÃO 

Cuidar de feridas sempre pareceu muito simples. Tão simples que 

dificilmente era prioridade no tratamento do paciente. Qualquer pessoa podia 

fazer o curativo e utilizar o que tinha disponível. Não se dava a devida 

importância à técnica e a outros fatores associados. 

Hoje sabemos que vários fatores interferem no processo de cicatrização 

e que o mercado dispõe de uma variedade de produtos que podem ser 

utilizados com sucesso tanto na prevenção quanto no tratamento de feridas. 

Contudo, sabemos que para o cuidado de pacientes com feridas, é 

necessária a atuação de uma equipe multidisciplinar a fim de que as ações 

terapêuticas possam ser integradas. 

Toda a rede de Unidades Básicas de Saúde, Pronto Socorros, Hospitais, 

ambulatórios de especialidades da Secretaria Municipal de Saúde, atendem 

pacientes adultos, crianças, idosos, internados ou não, que requerem atenção 

especializada para melhor evolução no tratamento de feridas. 

Diante dos pacientes supra citados, a importância de um tratamento 

especializado se faz presente de forma efetiva devido a feridas operatórias, 

vasculares, deiscências, traumas, queimaduras, pé do diabético ou qualquer 

outro tipo de lesão. Geralmente esse público apresenta comorbidades 

associadas ao quadro agudo da lesão, o que promove uma piora do estado 

geral debilitando ainda mais o paciente. 

O enfermeiro é o profissional protagonista na assistência a pacientes 

com lesões, sendo assim, a pesquisa reflete sobre “A formação do enfermeiro 

na realização do procedimento de curativos”, demonstra as fragilidades da 

formação sobre o assunto, para possível desenvolvimento de educação 

permanente no intuito de melhorar a qualidade da assistência. 

Durante a realização da pesquisa, observou-se que no período de 

formação existem lacunas referente ao assunto e que o conteúdo oferecido é 

deficitário no momento de sua prática uma vez que a assimilação entre o 

teórico prático é pouco trabalhada na formação de acordo com relato dos 

enfermeiros participantes da pesquisa. Entretanto, de acordo com as diretrizes 

curriculares do curso de enfermagem, a graduação visa a formação de 

enfermeiros generalistas, humanistas, proposta atendida uma vez que a fala 
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dos profissionais mencionaram a transferência de conteúdo sobre o assunto 

abordado. 

Contudo, o serviço especializado no procedimento de curativos contribui 

para estabilidade do paciente, melhora auto-estima, contribui no processo de 

redução de colonização da lesão evitando processos infecciosos. O profissional 

preparado para esse tipo de atendimento e o local adequado (equipamento de 

saúde), proporciona um ganho inigualável tanto para a Instituição com redução 

de custos, quanto para o paciente. 

Visando a busca de profissionais comprometidos com o cenário do 

tratamento de lesões, na expectativa e busca de conhecimento para sanar 

dificuldades que possam interferir no processo de assistência de enfermagem, 

foi apresentado o projeto da Implantação do serviço especializado de lesões o 

qual irá contribuir para assistência especializada na realização de curativos. 

O projeto visa além de estruturar o equipamento de saúde para o 

atendimento, introduzir a educação permanente no trabalho do profissional, no 

intuito de melhorar a qualidade de assistência com a participação de toda 

equipe multiprofissional. 

No primeiro momento serão fixados três pontos de referência do serviço 

em locais estratégicos do município com sugestão para o Complexo Hospitalar 

da Zona Noroeste, pronto Socorro Central e Ambulatório de Especialidades do 

Centro. 

O atendimento será prestado a pacientes que requer atendimento 

especializado em feridas operatórias, vasculares, deiscências, traumas, 

queimaduras ou qualquer outro tipo de lesão. Geralmente esse público 

apresenta comorbidades associadas ao quadro agudo da lesão, o que promove 

uma piora do estado geral debilitando ainda mais o paciente. 

Diante desse contexto, o Serviço Especializado no Tratamento de 

Lesões de Pele visa contribuir para acelerar a recuperação, reduzir o tempo de 

enfermidade e promover a qualidade de vida ao paciente além de redução de 

custos para a Instituição gerando possibilidade de aumento no número de 

atendimentos. 
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2. ENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS 

 

Profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos 

vasculares e equipe multiprofissional da rede de saúde da Secretaria Municipal 

de Saúde, nível básico, especialidade e hospitalar. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Proporcionar treinamento a equipe de enfermagem no intuito de 

uniformidade de técnicas e procedimentos. 

 Promover padronização de produtos para uso em toda a rede 

pública. 

 Confeccionar protocolos para atuação da assistência de 

enfermagem. 

 Compartilhar possíveis dúvidas no ambiente de trabalho e discuti-

las quanto a aplicação no processo de enfermagem. 

 

4. MÉTODO 

 

O serviço proposto pretende exercer de forma integrada com a equipe 

multiprofissional a fim de assistência qualificada para pacientes que 

apresentam qualquer tipo de lesão. 

A princípio será realizado treinamento com a equipe de enfermagem na 

própria unidade atuante, isso reverbera o entusiasmo e interesse, não desfalca 

funcionário do setor, é vivenciado a realidade do serviço, os problemas 

concretos a resolver, otimiza o ensino aprendizado com o ato vivo em trabalho, 

proposta da educação permanente. 

Em segundo momento reunião com discussão e questionamentos entre 

colaboradores de cada plantão/equipe. E pó fim, posterior junção de toda a 

equipe do projeto em discussão de estratégias que contemplam o 

direcionamento e execução do serviço proposto. 
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A pretensão de interação entre o setor hospitalar e a rede ambulatorial 

será imprescindível, uma vez que o paciente terá alta do serviço hospitalar e 

deverá continuar seu tratamento. A parceria entre as diretorias promoverá 

sucesso no tratamento com rápida evolução, melhora da qualidade de vida do 

paciente e a redução de custos à instituição. 

Haverá testes de novos produtos para curativos no intuito de inserir no 

cardápio de coberturas, assim como registro formal para desenvolvimento e 

produção científica do trabalho, a fim de desenvolver produção científica para a 

enfermagem. 

A estrutura para implantação do serviço proposto encontra-se em 

andamento. A qualificação dos profissionais quanto a treinamentos será 

discutido junto a comissão do município, entretanto, a primeiro momento, será 

sugerido em reunião de equipe, o treinamento coletivo e em loco, com 

metodologias a serem discutidas. 

 

 

5. QUESTÕES A SEREM DISCUTIDAS 

 

 Envolvimento com comissão de curativos do 

município. 

 Estoque mínimo de material (coberturas) para 

utilização, uma vez que o uso é imediato ao 

atendimento inicial, não havendo possibilidade de 

espera para chegar a cobertura. 

 Interligação entre os serviços hospitalar, 

ambulatorial e domiciliar, garantindo sequência de 

atendimento ao paciente em todas as esferas.
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6- FLUXOGRAMA DO SERVIÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLICLÍNICAS                            ATENDIMENTO                            COMPLEXO 

                         DOMICILIAR                    ZNO 

 

 
 

CENTRAL DE CURATIVOS 

AVALIAÇÃO 

ENFERMAGEM 

MEDICO VASCULAR 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A criatividade é uma ferramenta básica do Enfermeiro na busca da 

resolução de problemas de Enfermagem, o que torna o seu fazer profissional 

mais estimulante. 

 

 Para facilitar a implantação do serviço foram criados alguns instrumentos 

facilitadores para desenvolver as ações, esses instrumentos estarão lincados 

nos apêndices para visualização .  

 

 O desafio em estabelecer a adesão do paciente ao tratamento requer 

estímulo da equipe, comprometimento e educação permanente ativa, acima de 

tudo com qualidade de escuta utilizando a mais preciosa ferramenta do SUS. O 

acolhimento. 

 

 

                                                        Enfermeira Graziela S. Paula 

Especialista em Enfermagem Dermatológica/Laserterapeuta 
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APENDICE - 1 
 

REGUA PARA MENSURAÇÃO E REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
     DATA:___/___/____ LOCAL:________________ 

    

     CLIENTE:_____________MENSURAÇÃO:_________ 
 

   REGUA PARA MENSURAÇÃO E REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
     DATA:___/___/____ LOCAL:________________ 

    

     CLIENTE:_____________MENSURAÇÃO:_________ 
 

   REGUA PARA MENSURAÇÃO E REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
     DATA:___/___/____ LOCAL:________________ 

    

     CLIENTE:_____________MENSURAÇÃO:_________ 
 

   REGUA PARA MENSURAÇÃO E REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
     DATA:___/___/____ LOCAL:________________ 

    

     CLIENTE:_____________MENSURAÇÃO:_________ 
 

   REGUA PARA MENSURAÇÃO E REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
     DATA:___/___/____ LOCAL:________________ 

    

     CLIENTE:_____________MENSURAÇÃO:_________ 
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APENDICE – 2 

 
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM  - SAE 

 

 

 Data: _____/_____/__________  

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:__________________________________________________________________________DN:__

__/____/____  

Idade:_____ Sexo: M ( ) F ( ) Profissão: 

___________________________Responsável/Cuidador:___________________   

SUS:___________________________________________Telefone: (_____) 

___________________________________  

Endereço:____________________________________________________________________________

____________ 

  

HÁBITOS PESSOAIS 

Refeições: No/dia: _____ Preferência 

alimentar:_________________________________________________________ Ingesta hídrica: 

_______ l/dia       Sono: ______ h/noite         Insônia: ( ) sim ( ) não Motivo:_______________________ 

Elim.intestinal: Freq.: ______ vezes/dia          Nº micções:______ vezes/dia   Etilismo: ( ) não ( ) sim 

Tempo: _________ Tabagismo: ( ) não ( ) sim No de cigarros/dia:_______ Alergia:  ( ) não ( ) sim 

Produto:___________________________ 

 

ANAMNESE 

Doenças 

atuais/pregressas_______________________________________________________________________

___________ 

Medicamentos em uso: 

_____________________________________________________________________________ Vacina 

anti-tetânica: ( ) não ( ) sim Última dose ____/____/____ Lesão cutânea prévia: ( ) não ( ) sim-

local:__________   

Mobilidade: ( )deambula    ( ) deambula com auxílio     ( )não deambula     ( )Hemiparesia     ( 

)Hemiplegia    ( )Parestesia 

Grau de dependência para auto-cuidado:        ( )independente       ( )semi-dependente                ( 

)dependente  

 

EXAME FÍSICO/LOCAL 

Peso: _________Kg        Altura: _______m.        IMC: _______Kg/m²        Glicemia Capilar: 

_____________mg/dl.  

Pele e mucosas:( ) hidratado ( ) desidratado ( ) corado ( ) descorado ( ) ictérico   
(  ) Micose interdigital (  ) Hiperpigmentação (  ) Claudicação        (  ) Ausência de pelos       (  ) Proeminências 

ósseas salientes 

(  ) Varizes                     (  ) Cianose                     (  ) Fissuras               (  ) Edema                           (  

)Calosidades    

(  ) Linfedema               (  ) Dermatites               (  ) Pele ressecada   (  ) Deformidades              (  ) Outros: 

especificar: ____________  
 

LESÃO: Local: _________________________Tecido: _____________________Exsudato:__________ 

Odor: _________ 

Mensuração:____________________________ 

Obs:_____________________________________________________ 

 

 

 

Escala de Dor:     

Local:_______________________________ 
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM – Checagem com rubrica e carimbo do profissional 

 

_______________________________(   )manhã TE____________(   )tarde TE____________(   )noite 

TE____________ 

 

_______________________________(   )manhã TE____________(   )tarde TE____________(   )noite 

TE____________ 

 

_______________________________(   )manhã TE____________(   )tarde TE____________(   )noite 

TE____________ 

 

_______________________________(   )manhã TE____________(   )tarde TE____________(   )noite 

TE____________ 

 

_______________________________(   )manhã TE____________(   )tarde TE____________(   )noite 

TE____________ 

 

_______________________________(   )manhã TE____________(   )tarde TE____________(   )noite 

TE____________ 

 

 

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM 

 

DATA                          
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APENDICE – 3 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 
                                                                                                                            

 

COMISSÃO DE CURATIVOS – TRATAMENTO 
DE LESÕES 

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Eu,__________________________________, RG:_________________, 

na qualidade da paciente em tratamento pelo serviço de lesões, autorizo 

registro fotográfico de lesão de pele a ser tratada pelo serviço a fins de 

acompanhamento da terapêutica e evolução. 

Fui informado que poderá a imagem ser utilizada a fins de trabalho 

científico, publicação em revistas, periódicos, livros, blogs, internet com 

identidade preservada em busca de estudos que contribuam para evolução do 

tratamento de lesões. 

Minha assinatura demonstra que eu concordei livremente de participar 

deste tratamento com registro fotográfico, ainda assim, estou livre para recusar 

a participação deste ou desistir a qualquer momento, sem penalidades, 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido em meu 

tratamento. Ciente também que receberei qualquer tipo de benefício financeiro 

por participar do estudo.  

 

 

 

_______________________________________ 

                                          Assinatura do participante    

 

 

Setor: 

Quarto: 

Leito: 

 

Santos, _____ de _____________de _______.                                                          
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APENDICE – 4 

 

                         RELATÓRIO DE ENFERMAGEM NO TRATAMENTO DE FERIDAS   
NOME DO CLIENTE:                                                                             SETOR:                            QUARTO:               LEITO: 

  MENSURAÇÃO EXSUDATO  TECIDO    

DATA FERIDA VERTICAL HORIZONTAL    NECROSE GRANULAÇÃO DOR ASSINATURA 
    COR ODOR QTDADE TIPO/COR PORCENTAGEM   

  (CM) (CM)        

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

LEGENDA          

FERIDA Nº DE ACORDO COM DESENHO DA SAE, DOR: (A) AUSENTE, (+) LEVE, +)MODERADA, (+++)INTENSA   

EXSUDATO COR: (A) AMARELO, (V) VERDE, (O) OUTROS; ODOR: (C) CARACTERÍSTICO, (F) FÉTIDO; QUANTIDADE: (+) POUCO,(++) 
MODERADO, (+++) MUITO. 

TECIDO NECROSE: TIPO:  (L) LIQUEFAÇÃO, (C) COAGULAÇÃO, COR: (A) AMARELA, (AC) ACASTANHADA, (E) 
ENEGRECIDA; 

 

 

 

 
 


