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RESUMO 

 
SANTOS, W.F. Avaliação da pele de pessoas idosas em cuidados perioperatório. 
2019. 46f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). Orientadora: Profa. Dra. 
Andréa Mathes Faustino. Departamento de Enfermagem, Faculdade de Ciências da 
Saúde, Universidade de Brasília, Brasília (DF), 2019. 
 
Introdução: As incisões cirúrgicas, ou ferida operatória são os locais com ocorrência 
frequente de casos de infecções. Um indivíduo idoso tende a ter uma resposta mais lenta 
na recuperação do que um indivíduo jovem. Devido a isso as possibilidades em desenvolver 
uma complicação em sua ferida cirúrgica são maiores. A enfermagem nos cuidados ao 
idoso perioperatórios deve utiliza de um conjunto de saberes e de processos, que são 
sistemáticos e planejados com uma sequência de etapas, sendo uma delas a avaliação da 
pele em todo período perioperatório, definição dos riscos em cada período, levantamento 
de lesões anteriores e estabelecimento de medidas que melhorem as condições da pele e 
favoreçam a recuperação de possíveis lesões cirúrgicas. Objetivo: identificar por meio da 
avaliação da pele de pessoas idosas alterações e lesões durante o período perioperatório. 
Métodos: Estudo transversal, descritivo com análise quantitativa. Realizado com idosos 
em cuidados cirúrgicos, que estiveram hospitalizados na unidade de Clínica Cirúrgica de 
um hospital universitário de Brasília. A coleta foi realizada utilizando instrumento elaborado 
pelos pesquisadores o qual continha variáveis dos aspectos sociodemográfico, avaliação 
da pele, histórico de saúde e avaliação das atividades básicas de vida diária por meio do 
instrumento de Katz. O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética 
em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB, pela Plataforma Brasil. E 
aprovado sob o número CAAE: 78558017.5.0000.0030. Todos os participantes assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: A amostra final foi de 30 
idosos, sendo 53% do sexo masculino e 47% do sexo feminino. A média de idade foi de 69, 
6 anos. Quanto a raça 53% se declararam negros ou pardos, e 50% eram casados. O tempo 
médio de internação foi de 4 dias. Em relação a avaliação da pele 50% apresentava a 
umidade presente, 77% estava com a temperatura normal, a pele estava hipoelástica em 
50%, dos idosos, bem como houve a presença de pele lisa ou fina em 43%. Na avaliação 
dos curativos, encontravam-se limpos e não apresentavam sinais de sujidade. Não foi 
percebido nenhuma agressão da pele perilesional pela fixação do curativo. Na avaliação 
dos prontuários não foram encontradas informações detalhadas ou sistematizadas sobre 
os curativos ou as feridas, somente poucas menções sobre a troca de curativo. Foi 
observado somente em 17 idosos uma lesão cirúrgica (ferida operatória), sendo quatro pelo 
procedimento de laparoscopia. Em relação a avaliação das atividades básicas de vida diária 
87% estavam no momento da avaliação independente para todas as atividades, e 10% 
dependente para todas as atividades. Conclusão: Foi percebido as alterações normais de 
pele do envelhecimento e as condições para o autocuidado preservadas. Identificado a 
ausência da avaliação da pele dos idosos na admissão pela equipe de saúde.  A 
manutenção da integridade da pele do paciente tem sido um importante indicador de 
qualidade da assistência de enfermagem. O cuidado com a integridade cutânea do paciente 
idoso deve ser realizado de forma individualizada, e atentando aos fatores que possam ser 
agravantes no processo de recuperação, com aplicação dos conhecimentos técnicos e 
científicos específicos para os processos senescentes e senis. 
 
Palavras-chave: Idoso; Cirurgia; Ferida Cirúrgica; Assistência Hospitalar. 
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ABSTRACT 

 
SANTOS, W.F. Skin evaluation of elderly in perioperative care. 2019. 46p. Course 
Conclusion Paper (Monograph). Advisor: Profa. Dr. Andréa Mathes Faustino. 
Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, University of Brasilia, Brasília 
(DF), 2019. 

 
Introduction: Surgical incisions, or surgical wound are the sites with frequent 
occurrence of infections. An elderly individual tends to have a slower recovery 
response than a young individual. Because of this the chances of developing a 
complication in your surgical wound are greater. Nursing in perioperative care for the 
elderly should use a set of knowledge and processes, which are systematic and 
planned with a sequence of steps, one of which is the assessment of the skin 
throughout the perioperative period, definition of risks in each period, survey of 
previous lesions and establishment of measures that improve skin conditions and 
favor the recovery of possible surgical lesions. Objective: To identify, through the 
evaluation of the skin of the elderly, changes and injuries during the perioperative 
period. Methods: Cross-sectional, descriptive study with quantitative analysis. 
Performed with elderly in surgical care, who were hospitalized in the Surgical Clinic 
unit of a university hospital in Brasilia. The collection was performed using an 
instrument developed by the researchers, which contained variables of 
sociodemographic aspects, skin assessment, health history and evaluation of basic 
activities of daily living through the Katz instrument. Plataforma Brasil submitted the 
research project to the Research Ethics Committee of the Faculty of Health 
Sciences, UnB. It is approved under the CAAE number: 78558017.5.0000.0030. All 
participants signed the Informed Consent Form. Results: The final sample consisted 
of 30 elderly, 53% male and 47% female. The average age was 69, 6 years. As for 
race 53% declared themselves black or brown, and 50% were married. The average 
length of stay was 4 days. Regarding the evaluation of the skin 50% had the present 
humidity, 77% had normal temperature, the skin was hypoelastic in 50% of the 
elderly, and there was the presence of smooth or thin skin in 43%. In the evaluation 
of the dressings, they were clean and showed no signs of dirt. No aggression of the 
perilesional skin was noticed by the dressing fixation. In the evaluation of the medical 
records no detailed or systematized information about the dressings or wounds was 
found, only few mentions about dressing change. Only 17 elderly patients had a 
surgical lesion (surgical wound), four by laparoscopy. Regarding the assessment of 
basic activities of daily living 87% were at the time of independent assessment for 
all activities, and 10% dependent for all activities. Conclusion: The normal aging 
skin changes and the preserved self-care conditions were noticed. Identified the 
absence of skin evaluation of the elderly upon admission by the health team. 
Maintaining patient skin integrity has been an important indicator of nursing care 
quality. Care for the skin integrity of elderly patients should be performed individually, 
and paying attention to factors that may be aggravating the recovery process, 
applying the technical and scientific knowledge specific to senescent and senile 
processes. 
 
Key-words: Elderly; Surgery; Surgical wound; Hospital Assistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Transição epidemiológica e processo de envelhecimento do sistema 

tegumentar  

Devido ao processo de transição demográfico brasileiro o processo de 

envelhecimento da população acarreta o surgimento de novas dinâmicas e 

conjunturas e também a necessidade que o Estado e os serviços oferecidos por ele 

se adequem a essa nova realidade (1). O serviço de saúde é um dos serviços que 

precisam se reorganizar para atender às novas demandas vindas da mudança no 

perfil epidemiológico devido a transição demográfica (2). 

Os idosos são quem mais utilizam os serviços de saúde, além de passar por 

mais processos de hospitalizações e com maior tempo de internação. A pele é um 

dos órgãos no idoso que mais apresenta complicações, lesões, doenças 

dermatológicas e infecções oportunistas que podem ter origem em patologias, em 

iatrogênia e no processo natural de envelhecimento (3). Estudos mostram que as 

doenças de pele e do tecido subcutâneo são doenças com maior predominância no 

Brasil (3,4). 

A pele é um órgão de grande importância pois possui a função de proteção 

do corpo contra impactos, é a primeira barreira contra a invasão de microrganismos 

patogênicos, além de ajudar na regulação térmica e no controle da hidratação 

corporal (5). 

Devemos ressaltar que o processo de envelhecimento é um fenômeno 

natural do ser humano, marcado por um conjunto de transformações fisiológicas, 

sendo a que é mais representativa é a da pele. Ao longo da vida o tegumento vai 

passando por mudanças nas características morfológicas e fisiológicas, por fatores 

extrínseco e intrínseco.  

As alterações mais comuns na pele do idoso são: perda de espessura da 

pele; atrofia das glândulas apócrimas e sebáceas; redução do número de 

melanócitos; diminuição do número de células de Langerhans; surgimento de rugas 

e manchas senis; fragilidade capilar e queda de cabelo (6). Essas mudanças 

interferem diretamente no processo de defesa e reparação da pele. 

Os idosos são o grupo que tiveram um aumento no número de internações 

por causas clínicas ou cirúrgicas. Entre as infecções hospitalares, as de origem 

https://www.zotero.org/google-docs/?et37ok
https://www.zotero.org/google-docs/?BHfHIw
https://www.zotero.org/google-docs/?qhXx2z
https://www.zotero.org/google-docs/?KL6Pzb
https://www.zotero.org/google-docs/?xVMu9Q
https://www.zotero.org/google-docs/?d9bQjX
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cirúrgicas são as mais frequentes, aumentando o tempo de internação e de 

mortalidade. Sendo as incisões cirúrgicas, ou ferida operatória os locais com 

ocorrência frequente de casos de infecções (6). 

Um indivíduo idoso tende a ter uma resposta mais lenta na recuperação do 

que um indivíduo jovem. Devido a isso as possibilidades em desenvolver uma 

complicação em sua ferida cirúrgica são maiores. Infelizmente, os estudos 

cirúrgicos não abordam esse grupo e quando o fazem não são específicos para esta 

população.   

1.2 Cuidados perioperatório com a pele em idosos  

O termo perioperatório é utilizado para definir o período que vai desde o pré-

operatório que é o momento que antecede a cirurgia quando o paciente é avisado, 

passando pelo intra-operatório que é a cirúrgica em si e terminando no pós-

operatório que é após a cirurgia (7).   

A enfermagem nos cuidados perioperatórios utiliza de um conjunto de 

saberes e de processos, que são sistemáticos e planejados com uma sequência de 

etapas que estão relacionados (7). A enfermagem perioperatória fundamenta suas 

ações em seis princípios: integralidade, individualidade, participação, continuidade, 

documentação e avaliação (8). 

Sistema de Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) é a 

ferramenta de importância na assistência ao longo de todo o processo cirúrgico 

como também, verificar a eficácia dos cuidados destinado ao paciente, por meio do 

uso de um planejamento específico, para cada indivíduo (7,9). 

Um indivíduo idoso tende a ter uma resposta mais lenta na recuperação do 

que um indivíduo jovem. Isso deve as alterações naturais do envelhecimento do 

tegumento, sendo elas: diminuição da resposta inflamatória, diminuição da síntese 

de colágeno e na formação de novos vasos. Essas alterações levam a uma 

atenuação das fases de cicatrização (10). Devido a isso as possibilidades em 

desenvolver uma complicação em sua ferida cirúrgica são maiores. Infelizmente, os 

estudos cirúrgicos não abordam esse grupo e quando o fazem não são específicos 

para esta população.   

A enfermagem deve ter em sua prática de cuidado com o paciente idoso, a 

adoção de algumas estratégias a fim de melhorar o cuidado integral, sendo uma 

https://www.zotero.org/google-docs/?BA0Ugl
https://www.zotero.org/google-docs/?NE47o1
https://www.zotero.org/google-docs/?iZzEp2
https://www.zotero.org/google-docs/?RoTzeU
https://www.zotero.org/google-docs/?VaCel8
https://www.zotero.org/google-docs/?pUsFKC
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delas a avaliação da pele em todo período perioperatório, definição dos riscos em 

cada período, levantamento de lesões anteriores e estabelecimento de medidas que 

melhorem as condições da pele e favoreçam a recuperação de possíveis lesões 

cirúrgicas. Sendo que essas estratégias estão entre as medidas que favorecem uma 

cirurgia segura (8–11). 

1.3 Epidemiologia de cirurgias em idosos e tipos de lesões de pele no período 

perioperatório 

Estima-se que no mundo ocorram cerca de 234 milhões de operações sejam 

realizadas no mundo anualmente na população em geral. Assim procedimento 

cirúrgicos são uma preocupação mundial, que podem afetar inclusive políticas 

públicas e a própria segurança do paciente, sendo que idade pode ser um 

determinante crítico para a ocorrência de complicações e mortalidade relacionadas 

ao pós-operatório (12). 

As possíveis complicações relacionadas ao período perioperatório que 

podem ocorrer na pele, estão as lesões por pressão, lesões pelo posicionamento 

cirúrgico, queimaduras, Skin tears, infecções e deiscências. Um fator que pode 

contribuir para o agravo de uma lesão de origem cirúrgica é a existência de uma 

patologia, como diabetes (10). 

Assim reconhecendo que o envelhecimento é um fenômeno que leva a 

reorganização dos serviços de saúde, e que a lesão cirúrgica se não bem conduzida 

pode levar o paciente a complicações de morbimortalidade, principais em pessoas 

idosas. Este trabalho justifica-se pela importância de discutirmos tanto na academia 

quanto entre as equipes de saúde que prestam os cuidados a pessoas idosas em 

período perioperatório para que sejam observadas as necessidades específicas 

desta população. A fim de favorecer e garantir que a partir da avaliação da pele, 

algo que deve ser parte da rotina das avaliações de todos os profissionais 

envolvidos no cuidado, possa então reduzir parte das complicações que idosos 

estão expostos durante o perioperatório.  

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?HQfjrZ
https://www.zotero.org/google-docs/?BEhf6i
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

- Identificar por meio da avaliação da pele de pessoas idosas alterações e 

lesões durante o período perioperatório.  

 

2.2 Específicos  

- Caracterizar os dados sociodemográficos e de saúde de pessoas idosas 

durante o período perioperatório; 

- Avaliar as condições de autocuidado por meio da avaliação da capacidade 

funcional as condições de pessoas idosas durante o período perioperatório; 

- Descrever os principais achados das alterações e lesões de pele 

encontrados em pessoas idosas durante o período perioperatório.  
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3 MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo com análise quantitativa.  O 

estudo foi realizado com pacientes idosos em cuidados cirúrgicos, que estiveram 

hospitalizados na unidade de Clínica Cirúrgica de um hospital universitário de 

Brasília, Distrito Federal, sendo uma amostra de conveniência.   

Os critérios de inclusão utilizados foram: ter 60 anos ou mais, e ter passado 

por procedimento cirúrgico durante o período da coleta. Quando observado a 

presença de alterações cognitivas, que pudessem impedir a participação na 

pesquisa foi solicitada a autorização do cuidador / acompanhante responsável 

durante a abordagem. 

A coleta foi realizada utilizando instrumento elaborado pelos pesquisadores 

o qual continha variáveis dos aspectos sociodemográfico, avaliação da pele (exame 

físico e avaliação de lesões), histórico de saúde e avaliação das atividades básicas 

de vida diária por meio do instrumento de Katz.  

A avaliação da pele de cada idoso foi realizada por meio do exame físico 

buscando as alterações mais comuns do envelhecimento, sendo elas patológicas 

ou fisiológicas, e principalmente aspectos de alteração e normalidade relacionados 

ao estado da ferida operatória (FO). Alguns dados de saúde e condições da pele e 

das lesões foram buscados nas anotações da equipe de saúde registradas nos 

prontuários dos idosos avaliados e incluídos na pesquisa. 

 Para avaliação das capacidades funcionais em relação ao desempenho nas 

Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) foi utilizada a escala proposta por Katz, 

que avalia o nível de dependência de idosos para desempenhar um conjunto de 

seis atividades diárias de autocuidado como: banho, vestuário, higiene pessoal, 

transferência, continência e alimentação. O resultado do escore de Katz pode variar 

entre 6 a 18 pontos e, para fins de análise, foi utilizada a seguinte classificação para 

a interpretação das pontuações, onde eram dadas as seguintes opções de 

respostas: não recebe assistência nenhuma (1 ponto), recebe assistência parcial (2 

pontos), não executa a atividade (3 pontos). Assim a escala permite classificar o 

idoso como independente (6 pontos), semidependente (7 a 16 pontos) e dependente 

(acima de 16 pontos).  

O período de coleta de dados compreendeu os meses de novembro de 2018 

a maio de 2019.  
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Para a coleta dos dados foi utilizado um instrumento on-line criado pelos 

pesquisadores por meio do software Epi-Info®, versão 7.2.26. Já para organização 

e categorização dos dados foi utilizado software Excel 2013. As variáveis foram 

descritas em valor absoluto e frequência relativa.  

O presente trabalho seguiu a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde, sobre as normas éticas para pesquisa envolvendo seres humanos. O 

projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências da Saúde da UnB, pela Plataforma Brasil. E aprovado sob o 

número CAAE: 78558017.5.0000.0030. Todos os participantes assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Com o objetivo de garantir o anonimato, os 

participantes do estudo foram nomeados por um código numérico, composto do dia, 

mês, ano e ordem de coleta do dia. 
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4 RESULTADOS 

A amostra final foi composta por 30 participantes, sendo 53% do sexo 

masculino e 47% do sexo feminino. A média de idades foi de 69 anos e 6 meses, 

sendo a menor idade de participante 60 e a maior 83 anos. Quanto a cor 53% se 

declararam negro (as) ou pardo (as) e 47% declaram-se branco (as). Sobre o estado 

civil a resposta predominante foi 50% para casado (a) s, 23% para viúvo (a) s, 13% 

para solteiro (a) s, 7% para união estável e 7% para divorciado (a) s.  

Na tabela 1 estão apresentados os dados referentes à caracterização dos 

idosos participantes em valores absolutos e relativos. Para caracterização dos 

idosos foram considerados 7 variáveis (sexo; idade; cor; estado civil; escolaridade; 

renda e tempo de internação). 

Sobre os anos de estudos 40% tiveram de 1 até 4 anos de estudos, 30% 

tiveram de 5 até 8 anos de estudos, 17% tiveram de 9 até 11 anos de estudos, 10% 

eram analfabetos e 3% tiveram acima de 11 anos de estudos. Sobre a renda dos 

participantes 63% recebiam até um salário mínimo, 17% recebiam de 2 até 3 

salários mínimos, 13% recebiam acima de 3 salários mínimos, 3% era dependente 

e 3% não recebiam nenhum salário. E o tempo médio de internação foram 4 dias, 

sendo o intervalo de 1 a 20 dias de período de internação (Tabela 1).  

Sobre possuir alguma alteração visual, 87% respondeu que possuía e 13% 

que tinha alguma limitação física. Sobre histórico familiar de Diabetes Mellitus ou 

cardiovascular, 73% respondeu que possuíam histórico familiar (Tabela 1). 

 
 

Tabela 1.  Dados sociodemográficos e de saúde de idosos hospitalizados durante 
o período perioperatório. Brasília, Distrito Federal, Brasil, 2019. (n = 30). 
 

Variáveis Sociodemográficas  n % 

Sexo 
Masculino 16 53,0 

Feminino 14 47,0 

Idade 

Média 69,6333333  

Mínimo 60  

Máximo 83  

Cor 

Branco (a) 14 47,0 

Negro (a) ou Pardo (a) 16 53,0 

Indígena 0 0,0 

Estado civil Solteiro (a) 4 13,0 
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Casado (a) 15 50,0 

União Estável 2 7,0 

Viúva (a) 7 23,0 

Divorciado (a) 2 7,0 

Escolaridade 

Não alfabetizado 3 10,0 

Menos de 1 de estudo 0 0,0 

1 até 4 anos de estudos 12 40,0 

5 até 8 anos de estudos 9 30,0 

9 até 11 anos de estudos 5 17,0 

Acima de 11 anos de 

estudos 1 3,0 

Renda 

Até um salário mínimo 19 63,0 

2 a 3 salários mínimos 5 17,0 

Acima de 3 salários 

mínimos 4 13,0 

Dependente 1 3,0 

Não recebe nenhum 

salário 1 3,0 

Variáveis de Saúde Sim (n / %) Não (n / %) 

Alteração visual 
26 / 87,0 4 / 13,0 

   

Limitação física 
4 /13,0 26 / 86,0 

   

Historico DM ou DCV 

familiar 

22 / 73,0 8 /17,0 

   

Tempo de internação 
Tempo médio de internação Máximo Mínimo 

4 20 1 

Motivo da Cirurgia  n % 

BLEFAROCALÁSIA 1 3,0 

CA DE LARINGE 1 3,0 

COLECISTITE AGUDA 1 3,0 

COLOSTOMIA 1 3,0 

HÉRNIA ESCROTAL ENCARCERADA 1 3,0 

HÉRNIA VENTRAL 2 7,0 

Hiperplasia Prostática Benigna 1 3,0 

LINFOMA NÃO HODGKIN DIFUSO, NÃO 

ESPECIFICADO 1 3,0 

MEGAESÔFAGO CHAGAIS 4 13,0 

NEOPLASIA MALIGNA DA VESÍCULA BILIAR 2 7,0 
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NEOPLASIA MALIGNA DE BEXIGA 1 3,0 

NEOPLASIA MALIGNA DE ENDOMÉTRIO 1 3,0 

NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA 1 3,0 

NEOPLASIA MALIGNA DE RETO 1 3,0 

NEOPLASIA MALIGNA DO APÊNDICE 1 3,0 

NEOPLASIA MALIGNA DO COLÓN 4 13,0 

NEOPLASIA MALIGNA DO RIM, EXCETO EM 

PELVE RENAL 1 3,0 

NEOPLASIA MALIGNA DOS ANEXOS UTERINOS 1 3,0 

PERDA DE AUDIÇÃO POR TRANSTORNO DE 

CONDUÇÃO 1 3,0 

PROLAPSO GENITAL FEMININO 2 7,0 

TRANSTORNO DA VESÍCULA BILIAR 1 3,0 

  Pré-Operatório Pós-Operatório 

Momento no Perioperatório 13 17 

Fonte: Banco de Dados da pesquisa, 2019/ Legenda: DM = diabetes mellitus; DCV = doença cardiovascular. 

 
A escala de Katz é uma importante ferramenta para avaliação do 

autocuidado, o estado funcional e as Atividades Básicas Diárias. Na tabela 2 estão 

apresentados os resultados referentes à aplicação desta escala entre os idosos da 

pesquisa. 

 
Tabela 2. Dados dos subscore e escore total da escala de Katz de idosos 
hospitalizados durante o período perioperatório. Brasília, Distrito Federal, Brasil, 
2019. (n = 30). 
 

 Subscore   n % 

Banhar-se Independente 26 87,0 

Vestir-se Independente 27 90,0 

Ir ao banheiro Independente 27 90,0 

Transferir-se Independente 27 90,0 

Continência Independente 27 90,0 

Alimentar-se Independente 27 90,0 

Escore total 

A 26 87,0 

B 1 3,0 

C 0 0,0 

D 0 0,0 
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E 0 0,0 

F 0 0,0 

G 3 10,0 

H 0 0,0 

Fonte: Banco de Dados da pesquisa, 2019. 

 
O valor de Escore predominante foi o índice A da Escala de Katz, com 87% 

dos participantes sendo “Independente para todas as atividades”. E apenas 10% 

tiveram índice G, que era “Dependente para todas as atividades”.  

Foram realizadas algumas perguntas para avaliar o cuidado, alterações e se 

houve a identificação dos problemas pela equipe de saúde, que poderiam atenuar 

ou favorecer o surgimento de lesões ou dificultar a cicatrização das feridas 

cirúrgicas (Tabela 3).  

 
 

Tabela 3. Dados sobre avaliação e alterações na pele em idosos hospitalizados 
durante o período perioperatório. Brasília, Distrito Federal, Brasil, 2019. (n = 30). 
 

  n % 

Variáveis Sim Não Sim Não 

Exame da pele na admissão 3 27 10,0 90,0 

Alterações na pele durante a internação 5 25 17,0 83,0 

Problema percebido pela equipe 1 29 3,0 97,0 

Alterações na pele que incomoda 9 21 30,0 70,0 

Fonte: Banco de Dados da pesquisa, 2019  

 

A primeira pergunta realizada “Se quando foi admitido na unidade, a pele foi 

examinada por algum profissional”, 90% responderam que não. A próxima pergunta 

realizada foi “Se havia surgido alguma alteração na pele durante a internação”, 17% 

responderam que sim. Sobre essa pergunta foi feita outra de maneira 

complementar, “Se o problema percebido foi percebido pela equipe? ” e somente 

uma pessoa respondeu que sim. Foi perguntado “Se possuía alguma ou outras 

alterações da pele anterior ao período de internação que a incomodava”, 30% 

responderam que sim (Tabela 3). 

Em relação a avalição física da pele dos idosos a mesma foi composta por 

13 itens, sendo eles coloração, umidade, temperatura, elasticidade, textura, 

espessura, mobilidade, turgor, pulso e os de sensibilidade (tátil e tátil pressórica, 
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térmica para quente e frio e dolorosa), sendo a ocorrência de os valores de cada 

item são apresentados na Tabela 4.  

 
Tabela 4. Dados sobre aos aspectos avaliados no exame físico da pele de idosos 
hospitalizados durante o período perioperatório. Brasília, Distrito Federal, Brasil, 
2019. (n = 30). 
 

Aspectos da pele n % 

Coloração 

Rósea (normal) 18 60 

Lividez (palidez) 2 7 

Vermelhidão/Eritema 3 10 

Mancha solar 3 10 

Hiperpigmentação 2 7 

Hipopigmentação 1 3 

Icterícia 1 3 

Umidade 
Presente 14 47 
Pele seca 15 50 
Pele oleosa 1 3 

Temperatura 
Normal 23 77 
Diminuída 7 23 

Elasticidade 
Preservada 6 20 
Hiperelástica 9 30 
Hipoelástica 15 50 

Textura 

Pele normal 4 13 
Pele lisa ou fina 13 43 
Pele áspera 3 10 
Pele enrugada 10 33 

Espessura 
Normal 6 20 
Atrófica 22 73 
Hipertrófica ou espessa 2 7 

Mobilidade 
Satisfatória 9 30 
Diminuída ou ausente 17 57 
Aumentada 4 13 

Turgor 
Presente 16 53 
Diminuída 13 43 
Ausente 1 3 

Pulso Presente 30 100 

Sensibilidade Dolorosa Presente 30 100 

Sensibilidade Tátil Presente 30 100 

Sensibilidade Tátil Pressórica Presente 30 100 

Sensibilidade Térmica  
Fria 

 
Presente 

 
30 

 
100 

Quente 
 

Presente 
30 100 

Total  30 100 

 
Fonte: Banco de Dados da pesquisa, 2019. 

 
 

Sobre a coloração da pele, 60% apresentou coloração normal (rósea), os 

aspectos de vermelhidão/eritema (10%) e mancha solar (10%) foram percebidos 

nos participantes. Na avaliação da umidade da pele, 47% estavam presentes, 50% 
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a pele apresentava-se ressecada e 3% a pele apresentava oleosa ao toque. Entre 

os participantes 77% apresentou a temperatura normal da pele e 23% apresentou 

a temperatura diminuída (Tabela 4). 

Na avaliação da elasticidade da pele 50% apresentou a pele hipoelastica. 

Quanto a avaliação da textura da pele, 43% apresentou a pele lisa ou fina. Em 

relação a espessura da pele, 73% apresentou pele atrófica. Na avaliação da 

mobilidade, 57% apresentou diminuída ou ausente. Na avaliação do turgor da pele, 

estava presente em 53% e diminuído em 43% e só em 3% estava ausente. Quanto 

a avaliação do pulso e sensibilidade (dolorosa, tátil, pressórica e térmica) foi positiva 

em todos os participantes (Tabela 4). 

No exame ainda foi observado a presença de manchas avermelhadas devido 

a impactos, sofridos anteriormente ao período de internação, segundo relato dos 

idosos. Foram então observados eritemas devido a punções anteriores, bem como 

manchas senis. Ainda foram detectados pontos de descamação em membros 

superiores e pés, e manchas devido a exposição solar. Um caso de pele com 

icterícia e uma de mancha do tipo dermatite ocre em MMII de origem venosa. 

Quanto ao uso de dispositivos clínicos encontrados durante avaliação dos 

idosos foram: cateter periférico venoso com duas vias (n= 26); cateter central de 

inserção periférica (n =1); sonda vesical de demora de 3 vias (n=1); sonda vesical 

de demora (n=1); sonda nasogastrica (n=2) e bolsa de colostomia (n=3). 

Na avaliação dos aspectos dos dispositivos só foram encontrados um 

problema em relação aos cateteres. Um paciente relatou flebite e lesões por acesso 

anteriores. Os demais cateteres foram fixados com esparadrapos, e estavam dentro 

do prazo de troca. A região perifixação do dispositivo estava íntegra e sem sinais 

de sujidade ou inflamação. As sondas estavam bem fixadas e o local não 

apresentava lesões ou sinais flogísticos.  

Entre os 3 pacientes com estomia (bolsa de colostomia), apenas uma idosa 

apresentava sinal de irritação em região periestomia. Dos 30 participantes da 

pesquisa 17 possuíam uma lesão cirúrgica (ferida operatória) por estarem no 

período pós-operatório, sendo quatro pelo procedimento de laparoscopia. Em todos 

os casos foi observado que a em 11 dos pacientes com FO estava coberta com 

curativo, do tipo compressivo, sendo utilizado gaze e esparadrapo, sem sinais 

flogistícos aparentes.  
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Condições sociodemográficas e de saúde e sua relação com a pele  

Pessoas idosas em situação de internação, principalmente de cuidado 

cirúrgico, são mais propícias ao surgimento de lesões cutâneas, complicações e 

dificuldade de cicatrização das lesões cirúrgicas. A enfermagem, dado ao seu papel 

de presença contínua com o paciente, tem a figura central na prevenção e 

tratamento nas lesões cutâneas na pessoa idosa (8,13). 

A atuação da enfermagem no cuidado cirúrgico, principalmente em relação 

ao período perioperatório fundamenta-se nos princípios da integralidade, 

individualidade, participação, continuidade, documentação e avaliação (8). No que 

se refere a prevenção de lesões de pele do idoso em cuidado cirúrgico, esses 

princípios devem ser o guia da assistência da enfermagem na elaboração do plano 

de cuidado. 

Uma estratégia chave para a enfermagem é a realização da anamnese e 

exame físico da pele do idoso. Sendo que, a realização de um exame físico 

inadequado do idoso hospitalizado, ou a ausência deste, pode interferir na detecção 

precoce de sinais e sintomas patológicos, assim, inviabilizando a qualidade da 

assistência de enfermagem individualizada, dificultando o planejamento e 

implementação das intervenções (14). 

A média de idade dos participantes foram de 69 anos. Como colocado em 

um outro estudo o avançar da idade está associado com a ocorrência de feridas 

crônicas, e que a probabilidade de desenvolver uma lesão de pele em uma pessoa 

com mais de 60 anos é duplicada, independente da origem (13). 

Cor de pele foi de 53% negra ou parda e 47% de branca. Estudos mostram 

que pessoas de pele clara são mais suscetível a lesões, devido às características 

histológicas, pois têm uma menor proteção da melanina, tendo uma pele mais fina 

e com menor quantidade de fibras de colágeno (10). 

Outro fator limitante as condições de saúde é a renda, que também dificulta 

a possibilidade de acesso a recursos de tratamento de lesões, como também pode 

levar a outras condições desfavoráveis durante o processo de tratamento (13). Na 

avaliação das condições socioeconômicas, a maioria dos idosos ganhava menos 

de um salário mínimo por mês e tiveram entre um a quatro anos de estudos. A 

escolaridade baixa pode influenciar a falta de compreensão nas orientações sobre 

https://www.zotero.org/google-docs/?taTEin
https://www.zotero.org/google-docs/?boXegV
https://www.zotero.org/google-docs/?y4dnud
https://www.zotero.org/google-docs/?1RGus7
https://www.zotero.org/google-docs/?hO99a0
https://www.zotero.org/google-docs/?XRagR1
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o cuidado com as feridas, o que impacta diretamente na compreensão do 

tratamento prescrito e do autocuidado (10). As informações levantadas no perfil 

sociodemográfico da pesquisa, mostram está em concordância com outros estudos 

realizados com a mesma temática (13). 

O exame da pele na admissão é um dos recursos de prevenção e detecção 

de complicações que podem levar a uma lesão ou dificultar o processo de 

cicatrização. Entre os participantes 90% relataram que a pele deles não havia sido 

examinada na admissão. Também foi perguntado aos participantes sobre a 

existência de alguma alteração na pele que o incomodava, 30% responderam que 

sim. Também foi perguntado se eles tinham percebido alguma alteração na pele 

durante a internação, e 17% responderam que sim, e paralelamente foi perguntado 

se essa alteração foi percebida pela equipe, e somente 3% responderam que sim. 

Dos participantes 73% relataram histórico Diabetes Mellitus ou Doença 

Cardiovascular na família. As doenças crônicas são um dos elementos que 

dificultam o processo fisiológico de reparação tecidual, levando à cronicidade da 

lesão e o surgimento de complicações (13,15). Outros fatores que podem também 

levar a complicações de uma lesão é a desnutrição, infecção local, insuficiência 

vascular periférica, corticoterapia, radioterapia e a outras comorbidades (13,15). 

Outros fatores que podem interferir no cuidado ou surgimento de uma lesão é a 

alteração visual e física, os participantes 87% tinham alteração visual e 13% física.  

A enfermagem deve adotar em sua prática clínica, medidas de detecção e 

prevenção de complicações associadas as comorbidades. 

5.2 Avaliação do autocuidado e funcionalidade 

A escala de Katz é um instrumento muito utilizado na avaliação do 

autocuidado e no estado funcional de pacientes idosos. Ao longo do processo de 

envelhecimento o grau de dependência tende a aumentar, assim, exigindo uma 

assistência de enfermagem apropriada e eficaz (9). Pacientes que apresentam 

limitação nas suas Atividades de Vida Diária (AVD), são mais propícios ao 

surgimento de lesões como a Lesão por pressão (13,16). No presente estudo 87% dos 

participantes são independentes para todas as AVD’s, sendo um importante fator 

de proteção. 

https://www.zotero.org/google-docs/?Ofg8lV
https://www.zotero.org/google-docs/?B0pgm1
https://www.zotero.org/google-docs/?ZClosd
https://www.zotero.org/google-docs/?9kaIoW
https://www.zotero.org/google-docs/?PlCRmJ
https://www.zotero.org/google-docs/?PlCRmJ
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Em um estudo que avaliou o risco de lesões por pressão e a capacidade 

funcional em 51 idosos, percebeu que quanto maior o comprometimento das 

atividades básicas maior era o risco de desenvolver uma lesão por pressão no idoso 

(16). Outro que avaliou 339 idosos, não desenvolver atividade laboral e não praticar 

atividade física regularmente aumentaram, respectivamente, em 1,5 e 2,3 vezes as 

chances de apresentá-las. Ter mobilidade ativa e não ter restrição alimentar foram 

fatores protetores para não desenvolver ferida crônica (13). 

Na avaliação do risco de surgimento de uma lesão ou capacidade de 

autocuidado do/no idoso, a aplicação da escala de Katz é um importante 

instrumento. Permitindo estabelecer o nível de comprometimento e o risco de piora 

da lesão, elaborar um plano de ação adequado, melhorar a qualidade de vida, e 

assim, reduz a morbimortalidade.  

5.3 Avaliação da pele 

Na avaliação das características da pele dos pacientes apresentou-se cor 

rósea (60%). Na Umidade da pele a predominância foi de presente (50%) e 

temperatura normal (77%). Hipoelástica (50%) e pele lisa ou fina (43%) e turgor 

presente (53%). Os valores encontrados são próximos de outros estudos que 

realizaram a avaliação da pele de pacientes idosos (8). O exame da pele (antes e 

pós procedimento) é uma importante ferramenta para manutenção e avaliação da 

vulnerabilidade da integridade da pele, visto a pessoa idosa ser mais disposta a 

modificações no tecido dérmico, que podem levar a alterações na qualidade de vida 

(9). 

Vale ressaltar que o pré-operatório é um momento chave para a elaboração 

do plano de cuidado.  É no pré-operatório que é possível que enfermeiros possam 

avaliar a vulnerabilidade de rompimento da integridade da pele do idoso. Manter a 

pele íntegra é de fundamental para a defesa contra alterações diversas (9). Em 

estudo realizado com pacientes de cirurgia cardíaca , durante a  avaliação da pele, 

observou-se coloração rósea 76,4%, textura normal 56%, turgor normal 67% e 

umidade 61,5% (8). 

Dentre as alterações do tegumento do idoso, destaca as alterações nas 

glândulas da pele. Como o déficit na termorregulação pela diminuição no número 

de glândulas sudoríparas. Como também, as glândulas sebáceas que diminui a sua 

https://www.zotero.org/google-docs/?1iIYEz
https://www.zotero.org/google-docs/?qe4757
https://www.zotero.org/google-docs/?zBIkJy
https://www.zotero.org/google-docs/?zZtQGV
https://www.zotero.org/google-docs/?S9GF72
https://www.zotero.org/google-docs/?l2PEPi
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produção, o que leva a pele ser mais ressecada, rugosa, hipoelástica, flácida, 

modificando a espessura e a resposta imunológica da pele (9). Outra alteração 

percebida é percepção sensitiva, que dificulta a percepção de estímulos traumáticos 

e agressivos (17). 

A diminuição na elasticidade e no turgor na pele do idoso é um fator de risco, 

além de aumentar a ameaça de um rompimento da pele por um choque, o que 

também pode levar a dificuldade na cicatrização da lesão cirúrgica, devido ao 

comprometimento das fibras de elastina e colágeno (17). 

5.4 Avaliação dos dispositivos clínicos 

Quanto ao uso de dispositivos clínicos encontrados durante avaliação no 

presente estudo, o cateter venoso periférico (CVP) com duas vias, foi o de maior 

ocorrência, em 26 idosos. No que se refere os dispositivos para terapia infusional, 

os CVP é o de uso mais corriqueiro, é o enfermeiro o responsável pelos cuidados 

de seleção, inserção e manutenção (18). 

Sobre os Cateter Venoso Periféricos, um estudo avaliou as práticas de 

enfermagem relacionados ao CVP e a complicações durante ao tempo de inserção. 

Identificou que entre os enfermeiros os seguintes agentes estressores: as decisões 

médicas, as características da rede venosa, a disponibilidade e a qualidade dos 

cateteres ofertados pela instituição, o conhecimento dos enfermeiros sobre o CVP. 

E as complicações foram: flebite (22,2%), obstrução (27,7%), saída de fluido pela 

inserção (36,1%), infiltração (38,8%) e remoção acidental do cateter (47,2%) (18). 

O enfermeiro (a) é o principal responsável pelo uso e manipulação dos 

dispositivos clínicos, por isso, é responsável pela avaliação clínica, holística e 

contínua dos pacientes que estejam em uso de qualquer dispositivo. Sendo que o 

mesmo, para garantir autonomia e uma visibilidade maior de sua prática no contexto 

do processo de punção de veias, enquanto trabalho interdisciplinar é fundamental 

a execução de práticas baseadas nas melhores evidências científicas (18).  

Como no CPV, nos outros dispositivos clínicos, a enfermagem deve ter uma 

assistência pautado pelos conhecimentos técnicos-científicos atuais e pelos 

protocolos institucionais. E atenção as complicações clínicas do paciente, 

principalmente no idoso, devido às alterações fisiológicas, são fundamentais no 

processo de cuidar desta população. 

https://www.zotero.org/google-docs/?fIQolO
https://www.zotero.org/google-docs/?lRqbzL
https://www.zotero.org/google-docs/?jyR4xh
https://www.zotero.org/google-docs/?2397Mu
https://www.zotero.org/google-docs/?ngGLS7
https://www.zotero.org/google-docs/?36tybz
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5.5 Avaliação dos Curativos 

Na literatura é definido como curativo ou cobertura o recurso terapêutico que 

consiste na limpeza e emprego de material sobre uma lesão para sua proteção, 

absorção e drenagem, com a intenção melhorar ou favorecer as condições de 

cicatrização. Podendo ser o tratamento ou uma ação intermediária (19,20). 

A recomendação para curativos em lesões de origem cirúrgica é de oclusão 

por 24 a 48 e mantendo o curativo seco (21). Sobre o uso de gazes é colocado, que 

a vantagem do uso em curativos são o seu baixo custo e por estarem disponíveis 

na maioria das instituições. O uso de gazes deve ser feito com cautela, devido as 

suas desvantagens. Podemos citar a pouca capacidade de absorção de exsudato, 

necessidade de uso de uma cobertura secundária e fixação, podem provocar 

maceração e são permeáveis a bactérias (22). 

Os curativos estavam limpos e não apresentavam sinais de sujidade. Não foi 

percebido nenhuma agressão da pele perilesional pela fixação do curativo. Um 

curativo executado de maneira errada, ou seja, que não atendam aos princípios 

básicos preconizados na literatura ou nos protocolos institucionais, comprometem 

a qualidade da assistência. Gerando o aumento do risco de infecção e/ou retardar 

o processo de cicatrização (8,9,23). 

Na avaliação dos prontuários não foram encontradas informações 

detalhadas ou sistematizadas sobre os curativos ou as feridas, somente pequenas 

menções sobre a troca de curativo.  Os registros de enfermagem são de 

fundamental importância para assistência de enfermagem, e precisam ser tidas 

como meta do cuidado em toda a sua extensão (8,24).  

As anotações ou registros de enfermagem são umas das principais 

estratégias na organização do cuidado. Elas são o meio de estabelecimento de uma 

comunicação (comunicação escrita) entre a equipe de enfermagem e demais 

profissionais envolvidos no cuidado do paciente (23–26).  

Os registros são a forma mais eficiente e fidedigna de comunicação 

interprofissional das alterações apresentadas e procedimentos realizados sobre o 

paciente (26). Como também fazem parte da organização e planejamento de uma 

assistência de qualidade para os pacientes, que devido à complexidade dos 

cuidados e não existindo um espaço presencial de comunicação entre os 

https://www.zotero.org/google-docs/?girnsC
https://www.zotero.org/google-docs/?9esaq1
https://www.zotero.org/google-docs/?XImAlo
https://www.zotero.org/google-docs/?YyAnYd
https://www.zotero.org/google-docs/?BjfhEv
https://www.zotero.org/google-docs/?00TF7J
https://www.zotero.org/google-docs/?t7yPN7
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profissionais, como visitas ou reuniões de equipe multiprofissional, torna-se a 

principal via de comunicação para um cuidado integral e multiprofissional (23,26,27). 

O registro em prontuário, da mesma forma, são uma das medidas de 

segurança do paciente e faz parte das boas práticas de saúde. O registro feito de 

forma adequada, garante uma assistência de qualidade e contínua, melhorar a 

comunicação entre a equipe, pode favorecer uma recuperação mais rápida e segura 

do paciente. Também é um respaldo legal ao profissional (25–27). 

Bem como, tem a função de ser fonte para: elaboração do plano assistencial; 

fonte para avaliação da assistência; acompanhar a evolução do paciente; fonte legal 

para auditoria, ensino e pesquisa (24).  Uma outra finalidade que os registros podem 

dedicar-se é como ferramenta de avaliação da qualidade dos cuidados e da 

assistência de enfermagem (26,27). 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) elaborou em 2016 por meio 

da sua Câmara Técnica um Guia de Recomendações para Registro de 

Enfermagem. Neste guia o COFEN define os seguintes pontos para uma anotação 

de qualidade: registros legíveis, completos, claros, concisos, objetivos, pontuais e 

cronológicos, escrita de caneta, não conter rasuras ou linhas em branco e em caso 

de correção utilizar o corretivo líquido, e ao final deve ter data, hora e identificação 

do profissional (25).  

Em um estudo que analisou o conteúdo dos registros de enfermagem em 

194 prontuários, percebeu que as anotações de enfermagem não refletem a 

dinâmica das atividades de enfermagem e a situação clínica dos pacientes. Não 

cumprindo as exigências éticas e legais na maioria dos casos. No tocante aos 

curativos, um percentual elevado não registrou o tipo de tecido presente e 

exsudado, e os poucos registros de curativos não tinham as informações registradas 

adequadamente (26). 

Como colocado em alguns trabalhos, o curativo é uma das ações mais 

rotineiras do processo assistencial da enfermagem. Podemos entender o curativo 

como o conjunto de ações, técnicas, saberes aplicado a uma lesão com o objetivo 

de auxiliar o tratamento, promover a reparação tecidual e evitar infecções, 

diminuindo os prejuízos e custos ao paciente (23). 

A avaliação de uma lesão ou ferida, como todo cuidado de enfermagem, 

devem ser registrados de forma sistemática e qualificada. Sendo definido os 
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diagnósticos de enfermagem, prescrição do cuidado de enfermagem, evolução, 

planejamento, implementação de ações e avaliação (24). 

Na anotação de enfermagem de uma ferida deve ser registrado as 

características clínicas, sua causa ou origem, sua duração, sua localização, seu 

tamanho, características da pele, região perilesional, sinais de inflamação, sua 

extensão, tecidos atingidos, tipo e quantidade de exsudato, odor, tipo de tecido 

presente na lesão e dor (24). 

5.6 Avaliação das Lesões 

Entre os 17 pacientes com feridas cirúrgicas, 4 eram de origem laparoscópica 

e três pacientes estavam com colostomia, o local foi a região de tórax e abdome. 

As lesões podem ser classificadas em, enquanto a sua complexidade era simples e 

aguda, de origem cirúrgicas, com pouca perda de tegumento, sem presença de 

infecções, sem comprometimento dos tecidos superficiais (11,14,19,21,21,28–30). 

As feridas ou lesões são definidas com danos contra a continuidade do 

tegumento, pode afetar desde a epiderme até os tecidos mais profundos como 

músculos, tendões e ossos. Podem ter a sua etiologia por traumatismos, ações 

cirúrgicas, ação mecânica, parasitas, iatrogenia, por uma patologia ou doença de 

base, agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos e radiação (15,19). 

Um dos desafios para a equipe de enfermagem na assistência ao idoso em 

Cuidados Cirúrgicos, é a manutenção da integridade cutânea. A enfermagem 

precisa em seu trabalho se apropriar de um conjunto de medidas na assistência 

durante o período perioperatório, apoiado por saberes técnicos-científicos (8). 

Em um estudo realizado com pacientes de cirurgia cardíaca, o qual procurou 

avaliar a incidência de lesões de pele no período perioperatório. O estudo foi feito 

com 182 pacientes, desses, 20,9% apresentaram lesões de pele decorrente do 

período intraoperatório. Tendo que essas lesões em 19,2% se apresentaram como 

Lesões por Pressão em estágio I; lesões abrasivas em 1,1%; feridas incisivas em 

1,1%; Lesões lacerativas em 0,5% e lesões por queimaduras elétricas em 0,5% (8). 

O mesmo estudo coloca que pacientes cirúrgicos são mais propícios a 

surgimento de lesões da integridade cutânea devido aos conjuntos de elementos 

presentes no perioperatório. Exemplo é a redução da mobilidade no pós-operatório 

ou o longo período da cirurgia, que podem levar a uma isquemia tissular (8). 
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Outro estudo avaliou o risco de lesões de pele em idosos devido ao 

posicionamento cirúrgico. Foram avaliados quatorzes idosos ao longo do 

perioperatório, que permaneceram entre 50 e 130 minutos na mesa operatória sem 

os recursos de proteção. As alterações observadas foram associadas a um conjunto 

de fatores, como longo período operatório e falhas nos recursos de proteção 

recomendados (9). 

A infecção de uma lesão cirúrgica é uma das causas do aumento de tempo 

de internação, e também de morbidade hospitalar. A infecção de uma lesão cirúrgica 

pode levar a deiscência, como também a incapacidade, a problemas psicológicos e 

comorbidades (31). 

A enfermagem deve no que se refere ao cuidado com as complicações de 

uma lesão cirúrgica, adotar como meta inicial do cuidado o fechamento primário da 

lesão. Sendo que deve-se realizar a avaliação contínua (do pré-operatório até o 

último dia de internação) e prescrever os cuidados específicos de cada momento, 

tendo como referência os resultados da avaliação (31,32). 

No que se refere ao idoso em situação de cuidados cirúrgicos, o enfermeiro 

deve ter um olhar especial. A pessoa idosa devido ao processo natural do 

envelhecimento, possui uma fragilidade tegumentar maior (33). Essa fragilidade por 

si só já é um risco para o surgimento de lesões de pele no idoso, e se forem 

somadas aos riscos naturais de uma situação cirúrgica, aumentam ainda mais o 

surgimento e as complicações relacionadas a estas condições. 

As alterações e as condições de risco de uma lesão de pele no idoso podem 

ser percebidas em uma inspeção rápida (observação a olho nu), que é uma técnica 

semiológica que favorece a identificação precoce e intervenções mais eficazes (33). 

A enfermagem deve construir o seu conjunto de ações preventivas e terapêuticas 

atentando para a essa questão, principalmente pela diminuição da resposta 

inflamatória, síntese de colágeno, neogênese e também da fragilidade capilar e do 

tempo de epitelização em pessoas idosas (10). 
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6 CONCLUSÃO 

O paciente idoso possui, devido ao processo natural de envelhecimento da 

pele, um maior risco para a integridade da pele. Com a pesquisa foi possível 

perceber que os pacientes possuíam as alterações normais de pele do 

envelhecimento e em geral tinham as condições para o autocuidado preservadas. 

Um elemento que se destacou ausente durante a coleta de dados foi a 

ausência da avaliação da pele dos idosos na admissão pela equipe de saúde. Os 

cuidados que são realizados no pré-operatório são fundamentais para o pós-

operatório com menores chances de complicações, quando relacionadas aos 

cuidados com a pele, pois algumas condições desfavoráveis para a cicatrização 

podem ser percebidas durante a avaliação no pré-operatório. 

A manutenção da integridade da pele do paciente tem sido um importante 

indicador de qualidade da Assistência de Enfermagem. O cuidado com a integridade 

cutânea do paciente idoso deve ser realizado de forma individualizada, e atentando 

aos fatores que possam ser fatores agravantes no processo de recuperação, com 

aplicação dos conhecimentos técnicos e científicos específicos para os processos 

senescentes e senis. 

Ressaltamos a importância de desenvolvimento, dentro do ambiente 

hospitalar, da criação de protocolos e práticas baseadas em evidências clínicas 

voltadas para o cuidado com a integridade da pele do paciente idoso, bem como a 

criação de uma equipe especializada, sendo a referência para cuidados com a pele. 
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APENDICE 1 - INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO  

DADOS DEMOGRÁFICOS E DE IDENTIFICAÇÃO 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PESQUISA: Sexo:  

Nome (SIGLA): Registro HUB: 

Data de nascimento: Idade: 

Cor:  Estado civil: 

Procedência: Naturalidade:       

Nível de escolaridade: Renda: 

Ocupação: Profissão: 

Local de Internação: Data de Admissão: 

Motivo da internação:    

DADOS DE SAÚDE / CLÍNICO 

Diagnósticos médicos:  

Medicamentos em uso (incluir pomadas e cremes): 

Quando você foi admitido alguém examinou sua pele? 

Percebeu alguma mudança na sua pele durante a internação aqui no HUB? Se sim, qual? 

Isso foi relatado ou percebido pela equipe de saúde? Ou você comunicou a equipe? 

Você sente alguma alteração na sua pele que o (a) incomoda? Se sim qual incômodo? 

Possui alguma alteração visual?  

Possui alguma limitação física? (Possui próteses ou usa órteses de auxílio) 

Possui histórico familiar de doenças cardiovasculares e/ou DM? 

Capacidade Funcional para AVDs  

Pontuação Katz:  

3. EXAME FÍSICO DA PELE (Exame céfalo-podálico) 

 

 

AVALIAÇÃO  
LOCAIS 

OBSERVADOS 
TIPO 

DISPOSITIVOS 
OBSERVADOS 

ASPECTO DO 
DISPOSITIVO 

ÁREA 
PERILESIONAL/COBERT

URA 

ASPECTOS DA LESÃO 
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 ANEXO 1 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

DA SAÚDE 
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ANEXO 2 – TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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