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1- INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 - Motivação e Problemática  

 

A temática deste estudo centra-se nas “Intervenções de enfermagem para controle de 

pele e feridas em idosos hospitalizados” vem sendo construída desde a monitoria na disciplina 

Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II, na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa, até a prática docente como professora desta mesma disciplina. 

Somado a prática profissional como membro da Equipe Multiprofissional de Terapia 

Nutricional, na observância do quão determinante são as atividades realizadas pela equipe de 

enfermagem no cuidado à pele do paciente hospitalizado, principalmente no que tange ao 

idoso.  

Pois idosos, devido à alterações na pele associadas à fragilidade e dificuldades de 

mobilização, tornam-se suscetíveis ao desenvolvimento de  lesões na pele no período de 

hospitalização.  

O termo fragilidade pode ser utilizado por profissionais da gerontologia e geriatria 

para indicar a condição de pessoas idosas que apresentam alto risco para quedas, 

hospitalização, incapacidade, institucionalização e morte. (TEIXEIRA,2008; HOGAN et 

al,2003; FRIED e WALSTON,1998).  

Considera-se assim o idoso frágil como susceptível ao desenvolvimento de feridas 

crônicas; dessa forma o cuidado de Enfermagem ao paciente portador de feridas vem se 

consolidando com expressão potencial do Enfermeiro, diante dos constantes avanços 

tecnológicos e da exigência de fundamentação cientifica para desenvolver o cuidado 

(FIGUEIREDO, 2008). 

Pois o cuidado ao paciente com feridas, quaisquer que sejam suas etiologias, é um 

ramo de atuação específica da Enfermagem e requer intervenções fundamentadas em 

evidências científicas, sustentando sua utilização consciente na prática cotidiana. 
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A Enfermagem Baseada em Evidências visa à determinação de intervenções que de 

fato sejam úteis, valorizando as práticas mais relevantes, com procedimentos seguros, 

resolutivos e com menor custo possível. Esta deseja integrar a melhor evidência possível com 

a experiência clinica e as características de cada paciente, garantindo cuidado individualizado, 

algo fundamental para o cuidado do idoso.  

Tem-se que as atribuições de enfermagem para o cuidado do paciente, dentro do 

processo de enfermagem, quando planejadas a partir de uma linguagem padronizada, 

permitem avaliar melhor a eficácia dos cuidados prestados, organizar a assistência e averiguar 

os resultados alcançados. (DOCHTERMAN e BULECHEK, 2008). 

A Nursing International Classification (NIC) trata da Classificação das Intervenções 

de Enfermagem, em associação com a North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA) que classifica os Diagnósticos. Trabalha no sentido de enfocar as atividades do 

enfermeiro e suas ações para auxiliar o paciente a alcançar o resultado esperado.  

A linguagem clara  e clinicamente significativa facilita a sua utilização no cotidiano do 

enfermeiro, tornando-se útil para utilização por si só ou em associação com outras 

classificações. A NIC, reconhecida pela ANA, está incluída no conjunto de dados de 

fabricantes de softwares para a área de saúde no Nursing Information and Data Set Evolution 

Center ( NIDSEC) da ANA.  E consta também como parte integrante da Biblioteca Nacional 

de Medicina dos Estados Unidos da América e das exigências da Joint Comission on 

Acreditation of Health Care Organizations (JCAHO). (DOCHTERMAN E BULECHEK, 

2008).  

A classificação tem sua importância reconhecida, porém admitimos que, por tratar-se 

de uma classificação internacional e tendo em vista os progressivos avanços  nas tecnologias 

de cuidado para o paciente com integridade da pele prejudicada, há ainda necessidade de 

testar a sua aplicabilidade, assim como introduzir as inovações no campo prático, no cotidiano 

dos profissionais de Enfermagem no Brasil, como na adequação da Classificação à prática. 

(NAPOLEÃO, 2007). 

Sobre a necessidade de uniformização das linguagens da prática de enfermagem, a 

Classificação das Intervenções de Enfermagem documenta a prática das ações de 

enfermagem, bem como a possibilidade de comparar e avaliar a eficácia dos cuidados 

prestados, sendo desenvolvida pelo método indutivo, de forma abrangente, refletindo a 

realidade da prática clínica e de pesquisa (LUCENA, 2004).  

O termo Intervenção de enfermagem, de acordo com Douchterman e Bulechek 

(2008), seria “qualquer tratamento baseado no julgamento e no conhecimento clínico 
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realizado por um enfermeiro para melhorar os resultados do paciente/cliente”. Uma 

intervenção de cuidado direto seria aquela realizada com interação com o paciente, no âmbito 

fisiológico e psicossocial, bem como as práticas de apoio e aconselhamento. Intervenção de 

cuidado indireto constitui tratamento realizado à distância para benefício de um paciente ou 

de um grupo, voltadas para o gerenciamento do ambiente do cuidado e colaboração 

interdisciplinar, dando suporte para o cuidado direto.  

Já as Atividades de enfermagem “são os comportamentos ou ações específicos 

realizados por enfermeiros para implementar uma intervenção, a fim de auxiliar o paciente a 

obter o resultado desejado”.  As atividades de enfermagem situam-se no nível concreto de 

ação, ou seja, ocorrem pela necessidade de descrição sumarizada de uma série de atividades 

para implementar uma intervenção (DOUCHTERMAN e BULECHEK, 2008).  

Assim, nos interessa compreender se as Intervenções de Enfermagem direcionadas 

para a Integridade da Pele do paciente Idoso hospitalar, em comparação com a Classificação 

NIC, estão de fato estabelecidas internacionalmente para essa situação, ou ocorrem ações 

inovadoras, ou mesmo a discrepância entre o realizado e o prescrito no prontuário do 

paciente.  

 

 1.2 - Hipóteses 

 Há intervenções de Enfermagem listadas para os Diagnósticos de Enfermagem: 

Integridade da Pele Prejudicada Integridade Tissular Prejudicada e Risco para Integridade da 

Pele Prejudicada no cenário hospitalar, para o paciente idoso, que não estão descritas na 

Classificação Internacional de Enfermagem (NIC); 

 

 1.3 – Objetivos 

 Objetivo Geral  

 Identificar no prontuário as Intervenções de Enfermagem realizadas para os 

diagnósticos: Integridade da Pele Prejudicada, Integridade Tissular Prejudicada e 

Risco Integridade da Pele Prejudicada. 

 

Objetivos Específicos 

 Comparar as intervenções de enfermagem registradas nos prontuários com as 

Intervenções de Enfermagem propostas pela NIC; 

 Analisar o perfil das Intervenções de Enfermagem para o cuidado com a pele e a 
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gerontologia considerando as variáveis sociodemográficas e clínicas.  

  

   

 1.4 - Justificativa: 

O envelhecimento populacional visto atualmente como um fenômeno mundial, vem 

acontecendo no Brasil de forma bastante acelerada evidenciado por dados estatísticos 

mostrando crescimento acentuado da população acima dos 60 anos.  

Tal fato caracteriza uma mudança no perfil epidemiológico mundial sendo que, no 

Brasil, essa população quintuplicou de três milhões em 1960 para 14 milhões em 2000, 

afetando os serviços de saúde, haja vista o aumento da necessidade de hospitalização de longa 

duração para tratamento de doenças crônicas. (IBGE, 2004). A projeção populacional do 

Brasil para o ano 2025 seria de 32 milhões de idosos, ocupando o 6º lugar no mundo em 

relação ao número de idosos na população geral. 

No Brasil o envelhecimento populacional começou mais tarde, porém, progrediu 

rapidamente, especialmente na população acima dos 80 anos. Esse fenômeno se deve, à 

elevação da expectativa de vida dos brasileiros, associado à queda da taxa de natalidade. 

(MENEZES e LOPES, 2009).  

Neste grupo de idosos, estudos indicam alta prevalência de doenças crônicas e 

incapacitantes, além de um nível socioeconômico e educacional baixo. Esta situação leva à 

perda da autonomia e da independência e culmina em fragilidade do idoso e sua dificuldade 

de adaptação ao mundo moderno (PAVARINI, 2005; VERAS, 2009).  

Pesquisas vêm sendo desenvolvidas no sentido de contribuir para a qualidade desde 

cuidado de enfermagem, desenvolvendo guias e protocolos assistenciais. Um exemplo é a 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), instituição americana formada por 

profissionais de saúde que estuda e desenvolve guias práticos e pesquisas clínicas sobre 

tratamento, prevenção de úlceras de pressão em idosos. 

 A Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ) é uma dessas instituições em 

vigência nos EUA e desde 1992 desenvolveu um protocolo com recomendações específicas 

para o cuidado da pele do idoso, abordando a higienização e hidratação diária da pele, 

orientando a evitar banhos quentes, proteger as áreas de risco de desenvolvimento de úlceras 

por pressão com curativos adequados, realizar mudança de decúbito pelo menos a cada duas 

horas, posicionar a cabeceira do leito em 30º, não deitar o paciente diretamente sobre o 

trocanter, atentar para o padrão nutricional do idoso (obesidade e desnutrição são fatores de 

risco para úlceras por pressão) e evitar a fricção da pele (skin tears).  ( AHRQ,2005). 
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No caso das skin tears, o protocolo enfoca a prevenção com o uso de roupas leves, 

com mangas longas e calças compridas para evitar lacerações, orientar o idoso e seus 

familiares ou cuidadores sobre o problema e sobre a necessidade de manter a pele hidratada, 

evitar a fricção da pele e usar sabonetes neutros para o banho (AYELLO, 2003). 

 Essas são intervenções de enfermagem, medidas que parecem simples e claras, mas 

que sua ausência implica em custos, complicações e perda da capacidade funcional de idosos, 

alem da sobrecarregar os cuidadores com cuidados futuramente complexos devido as 

gravidade das lesões originadas.  

Pois a Sistematização da Assistência de Enfermagem, por meio de instrumentos de 

pesquisa e práticas, baseadas em pesquisas, reflexões e questionamentos, introduz uma visão 

de enfermagem estruturada e resolutiva. (TANNURE, 2009).  Na enfermagem as 

classificações também aparecem como uma necessidade para avançar conhecimento, 

organizando e ordenando as suas atividades. ( LUCENA E BARROS, 2005).  

O estudo de Nonino, Napoleão, Carvalho e Petrilli (2008) mostra, porém, que a 

utilização das linguagens padronizadas na enfermagem brasileira ainda parece ser incipiente, 

principalmente devido a realização de registros no cotidiano da assistência.  

Neste contexto, destacamos a NIC como sistema de classificação permite nomear as 

ações realizadas no cotidiano, facilitando seu registro, e dando maior visibilidade ao trabalho 

do enfermeiro e ainda possibilita identificar atividades não realizadas e discutir os aspectos 

relacionados à sua não realização, como questões estruturais, legais e condições de trabalho. 

(LUCENA, BARROS, 2005).  

Fazendo-se necessário investir na realização de pesquisas, justificando o presente 

trabalho, como vemos no estado da arte apresentado no Quadro 1, ao relacionar os estudos 

encontrados nas bases de dados Medline, Lilacs, Ibecs, Paho e Wholis, demonstrados 

individualmente e em cruzamentos os descritores: enfermagem geriátrica, gerontologia  e 

dermatologia.  
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Quadro1. Estado da arte utilizando os descritores enfermagem geriátrica, gerontologia e 

dermatologia. UFF/EEAAC/MACCS: Niterói-RJ, 2011. 

DESCRITOR Total de 

Artigos 

LILACS IBECS MEDLINE PAHO WHOLIS 

Gerontologia  13.698 886 134 12.678 35 27 

Enfermagem 

geriátrica  

13.583 308 77 13.198 5 9 

Dermatologia  13.124 1562 273 11.289 51 1 

Gerontologia + 

dermatologia 

12 3 0 9 0 0 

Enfermagem 

geriátrica 

+dermatologia  

0 0 0 0 0 0 

Pele  293.029 6726 1213 28.5090 39 43 

Idoso 203.7239 44.350 894 199.1995 280 349 

Pele+ idoso 46.653 903 199 45.532 0 0 

 

Verificando os resultados obtidos, com os descritores: Idoso e Dermatologia, 

encontramos 12 artigos, os quais foram analisados para este estudo.  

Teve-se um artigo abordando lesões de pele decorrentes de infecção viral, tal como 

herpes zoster (di LUZIO, PAPARATTI, ARPENELLI e VISONA, 1999). Verificaram-se 

também três estudos sobre a avaliação e relato de experiência em serviços de saúde, tais como 

telemedicina, teleconsulta multiprofissional e assistência especializada ao idoso 

(SOLOMOM, et all, 1996/ HUSTON, BURTON, 1997 TOUTOUS-TRELLU, MICHEL, 

PERRENOUD, 2008  ). Outro artigo, de Smith (2001), abordou a importância da medicina de 

família e comunidade na Inglaterra para o cuidado e educação no cuidado do idoso.  

Obteve-se ainda um guideline, retratando o cuidado médico ao idoso durante cirurgias 

dermatológicas (FLYNN,1999 ) e dois guidelines que abordavam o cuidado com a pele do 

idoso no âmbito da estética ( FREE MEDICAL JONAL/ MEDSCAPE / DOCTOR’S GUIDE 

PUBLISHING).  

Dentre os artigos restantes, destaca-se primeiro, de autoria de Fromantin , Teot e 

Meaume ( 2007), retratando aspectos do cuidado médico com pacientes idosos portadores de 

úlceras de perna e úlceras de pressão, destacando a problemática da cicatrização da pele do 

idoso e as devidas coberturas a serem utilizadas para acelerar a cicatrização e prevenir 

complicações. Este artigo traz um tema relevante para o presente estudo.  

O segundo artigo, do mesmo autor ( FROMATIN et all, 2007), aborda a assistência ao 

paciente idoso em pós-operatório quando há ocorrência de lesões de pele devido a 
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imobilização no leito. Destaca a importância do trabalho em equipe multiprofissional para 

atendimento a esse idoso, dando ênfase ao profissional fisioterapeuta.  

Com a associação dos descritores pele e idoso, verifica-se predomínio de estudos 

sobre o câncer de pele (30.556), em sua etiologia, prevenção e tratamento. Verificam-se  

também artigos sobre envelhecimento da pele (713), abordando questões estéticas e 

dificuldades de cicatrização (483). Sobre ulcera por pressão, verificam-se  291 artigos e sobre 

skin tears, apenas 6 estudos que relacionavam a presença de lesões com a fragilidade da pele 

do idoso. 

Os artigos sobre úlcera por pressão e skin tears tiveram como autores enfermeiros. 

Sendo que para skin tears (ST), teve-se quatro artigos de enfermeiros norte-americanos que 

abordavam a definição e conceito de desse tipo de lesão (BARANOSKI, 2001; 

BARANOSKI, 2000;), um artigo de revisão sobre prevenção e tratamento (ROBERTS, MJ, 

2007), um estudo epidemiológico da incidência de ST em idosos institucionalizados 

(MCGOUCH-CSARNY, J; KOPAC, CA, 1998) e um estudo sobre as práticas para prevenção 

(WHITE; KARAN; COWELL, 1994). 

A realização desta busca nos aponta uma possível lacuna sobre estudos que retratem 

intervenções para a pele do idoso, fato que justifica e ressalta a importância do 

desenvolvimento deste trabalho.  

Atentando-se para a restrita produção cientifica na área de intervenções de 

enfermagem. Destaca-se também a importância de introduzir novas padronizações e avanços 

numa linguagem, como no caso do cuidado da pele do idoso.  

 Assim, vislumbra-se a união da Sistematização da Assistência (SAE) e dos cuidados 

gerontológicos para orientar os enfermeiros nos cuidados complexos, extensos e prolongados 

que os idosos requerem. Proporcionando ao profissional enfermeiro um modelo assistencial 

que o permita “olhar/ver” além da ferida, mas o idoso e sua rede ali presente, reconhecendo a 

importância da NIC. Esse pressuposto nos estimula na construção deste estudo.  

 

1.5 – Relevância 

Padronizar a nomenclatura da prática de enfermagem contribui para expansão do 

conhecimento de enfermagem sobre a ligação entre diagnóstico, tratamentos e resultados, 

fornece subsídios para o ensino da tomada de decisão dos estudantes de enfermagem e 

favorece a comunicação e a continuidade da assistência. 

Esta também possibilitará responder à preocupação eminente por parte dos centros de 

pesquisa quanto às classificações de enfermagem em relação à sua padronização, de forma 
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abrangente e exequível, almejando à fundamentação das intervenções pela prática clínica.  

Para contribui neste sentido, elaborou-se hipótese de pesquisa que percorre a busca das 

intervenções de enfermagem realizadas na prática para o paciente idoso com diagnóstico 

Integridade da Pele Prejudicada, Integridade Tissular Prejudicada e Risco de Integridade da 

Pele Prejudicada. Uma questão específica do cuidado a pele do idoso, ainda pouco explorada 

e de fato problemática e relevante no cenário atual e futuro da prática em enfermagem, o que 

nos motiva a realização deste estudo. 

A Enfermagem considerada uma ciência em construção, tal título está em parte 

creditado ao caráter empírico que as ações de enfermagem denotam, apesar da existência de 

estudos e fazeres científicos que respaldam a sua prática. E desenvolver pesquisas empíricas 

que busquem evidências das ações concretas realizadas pelas enfermeiras confrontando com a 

base teórica pode contribuir para a construção da ciência e do saber em enfermagem.  

Dessa forma, o presente estudo se insere e contribuiu na construção da linha de 

pesquisa “Cuidados humanos nos ciclos vitais e subjetividades”, do mestrado acadêmico em 

Ciências do Cuidado em Saúde na medida em que articula conhecimentos da prática de 

cuidados em saúde e enfermagem em um grupo específico da população.  

Assim como adere ao Grupo de Estudos em Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (GESAE – UFF) em sua linha “Sistematização da Assistência de Enfermagem” 

e, concomitantemente, ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em Enfermagem Gerontológica 

(NEPEG), em sua linha “O cuidado de enfermagem ao idoso e sua rede cuidadora”.  

Pesquisar as intervenções de enfermagem se insere nesse contexto de valorização e 

crescimento profissional do enfermeiro, possibilitando constante aprimoramento que, 

associadas aos modos qualitativos de pesquisa, colaboram consistentemente na evolução da 

pesquisa em enfermagem.  

Ao ensino pretende-se neste estudo proporcionar atualização de estudantes e 

professores, meios de consulta da articulação dos cuidados práticos à teoria e pesquisa, 

promovendo material didático facilitador do processo ensino-aprendizagem, cm valorização 

simultânea e contínua da pesquisa e da prática.  

 O resultado das pesquisas sobre a prática de enfermagem favorece o aperfeiçoamento 

profissional, através da elaboração de planos assistenciais inter-relacionados e fundamentados 

à teoria, pautada pelo raciocínio critico, somada às habilidades técnicas já lapidadas e que 

nesta junção podem ganhar ‘novo’ rigor científico e metodológico.  
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 – Contextualizando as Intervenções de Enfermagem   

A Classificação das Intervenções de Enfermagem (Nursing Interventions 

Classification - NIC) idealizada pela necessidade de uniformização das linguagens da prática, 

implantada para documentação prática das ações de enfermagem.  

Historicamente desenvolvida pelo método indutivo, refletindo a realidade da prática 

clínica e de pesquisa, no intuito de construir uma linguagem clara e clinicamente significativa 

pode facilitar sua utilização no cotidiano do enfermeiro (LUCENA, 2004).  

Na NIC encontramos 524 intervenções e mais de 12 atividades, organizadas em títulos 

seguidos das definições das atividades. As que intervenções abordam os aspectos fisiológicos, 

psicossocial, tratamento, prevenção de doenças e promoção da saúde, estão agrupadas em 7 

domínios e 30 classes (DOCHTERMAN e BULECHEK, 2008). 

Pode-se localizar uma intervenção para planejar a assistência, procurando pelo 

agrupamento de acordo com a Taxonomia da NANDA e da Prática de Enfermagem 

(DOCHTERMAN e BULECHEK, 2008).   

Cabe considerar que durante a implementação do processo de enfermagem, o 

enfermeiro seleciona uma intervenção de acordo com os resultados esperados para o paciente, 

frente aos diagnósticos encontrados.  

Os resultados esperados são determinados antes de selecionar a intervenção para 

orientar essa escolha, por isso a integração das demais fases do processo de enfermagem a 

fase de implementação.  

Esses resultados descrevem comportamentos, reações e sentimentos do paciente em 

resposta ao cuidado realizado. E devem ter como característica/essência, ser exequível pelo 

enfermeiro e aceitável pelo paciente.  

Assim tem-se que as intervenções e os resultados são determinados em concordância 

com o Diagnóstico de Enfermagem estabelecido. A estrutura que compõe o diagnóstico 
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aponta a seguinte formação, segundo da NANDA,2010:  

 Enunciado diagnóstico – onde é estabelecido o nome do diagnóstico. 

Representado por uma expressão onde podem ser incluídos modificadores;  

 Definição – descrição clara precisa do significado do diagnóstico; 

 Características definidoras – indícios e inferências observadas no sujeito como 

manifestação de um diagnóstico de enfermagem real, de bem-estar ou de 

promoção da saúde; 

 Fatores de risco – elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos, químicos ou 

fatores ambientais que aumentam a vulnerabilidade do sujeito; 

 Fatores relacionados – fatores que parecem estar relacionados de forma 

padronizada com o diagnóstico de enfermagem. Também são descritos como 

antecedentes, associados, contribuintes ou estimuladores. 

As intervenções de enfermagem estão voltadas para a resolução/alteração das 

características definidoras, dos fatores associados ou fatores de risco ao diagnóstico da 

Taxonomia da NANDA. Mas, segundo Bulechek e McCloskey, nem sempre será possível 

alterar a etiologia do problema encontrado. Nesse caso, deve-se trabalhar com as 

características definidoras do diagnóstico. Quando falamos de diagnósticos potenciais ou de 

alto risco, a intervenção visa alterar ou eliminar os fatores de risco para o diagnóstico 

(DOCHTERMAN e BULECHEK, 2008).  

Posto isto, consideramos que para selecionar uma intervenção na Taxonomia da NIC, 

deve-se observar primeiramente o nivel domínio e em seguida a classe da intervenção. 

Algumas intervenções estão incluídas em duas classes, mas estão codificadas de acordo com 

sua classe principal. Apresentamos a seguir o Quadro 2 dispondo os domínios e classes das 

intervenções de enfermagem: 
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Quadro 2. UFF/EEAAC/MACCS. Disposição dos domínios e classes das intervenções de 

enfermagem segundo NIC. Niterói-RJ, 2010. 

 TAXONOMIA DA NIC - DOMÍNIOS 

 1. 

Fisiológico: 

Básico 

2. Fisiológico: 

complexo 

3. 

comportamental  

4. segurança 5. família 6. Sistema 

de saúde 

7. 

comunidade 

C

L

A

S

S

E 

A. Controle da 

Atividade e do 

Exercício 

G. Controle 

Eletrolítico e 

Ácido Básico 

O. Terapia 

Comportamental 

U. Controle de 

Crises 

W. Cuidados 

no Na 

cimento de 

Filhos 

Y. Mediação 

com o 

Sistema de 

Saúde 

C. Promoção 

da Saúde na 

Comunidade 

B.controle da 

Eliminação 

H. Controle de 

Medicamentos 

P. Terapia 

Cognitiva 

V. Controle de 

Riscos 

Z. Cuidados 

na Educação 

de Filhos  

A. Controle 

do Sistema 

de Saúde 

D. Controle 

de Riscos na 

Comunidade 

Controle da 

Imobilidade 

I. Controle 

Neurológico 

Q. Melhora da 

Comunicação 

 X. Cuidados 

ao Longo da 

Vida 

B. Controle 

de 

Informações 

 

D.Suporte 

Nutricional 

J.Cuidados 

Perioperatórios 

R. Assistência no 

Enfrentamento 

 

E.Promoção 

do Conforto 

K.Controle 

Respiratório 

S. Educação do 

Paciente 

 

F.Facilitação 

do 

Autocuidado 

L.Controle da 

Pele-Feridas 

T. Promoção do 

Conforto 

Psicológico 

 

 M. 

Termorregulação 

 

N.Controle da 

Perfusão 

Tissular 

 

Fonte: Classificação das Intervenções de Enfermagem (DOCHTERMAN e BULECHEK, 2008. p.151) 

 

Para exemplificar o processo de tomada de decisão para uma intervenção de 

enfermagem a partir da taxonomia, tomamos como exemplo o diagnóstico de enfermagem 

Integridade da Pele Prejudicada (Quadro 3). E, em seguida apresentamos o mesmo exemplo, 

utilizando a Classificação NIC (Quadro 4) e sua ligação com a Taxonomia de NANDA para o 

mesmo diagnóstico. 
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Quadro 3. UFF/EEAAC/MACCS: Definição do Diagnostico de Enfermagem Integridade da 

Pele Prejudicada. Niterói-RJ, 2010. 

Diagnóstico de Enfermagem: Integridade da Pele Prejudicada 

Definição: Epiderme ou derme alterada; 

Características definidoras: Destruição das camadas da pele; invasão das estruturas do corpo; 

rompimento da superfície da pele. 

Fatores relacionados Externos: extremos de idade, fatores mecânicos, hipertemia, hipotermia, 

imobilização física, medicamentos, pele úmida, radiação, substância química e umidade. 

Fatores relacionados Internos: circulação prejudicada, déficit imunológico, estado metabólico 

prejudicado, fatores de desenvolvimento, mudanças na pigmentação, mudanças no estado hídrico, 

nutricional desequilibrada, proeminências ósseas, sensações prejudicadas. 

 Fonte: Diagnóstico de Enfermagem (NANDA, 2010, p. 335) 

 

Para seleção das intervenções, de acordo com os fatores relacionados do diagnóstico 

de Enfermagem Integridade da Pele Prejudicada, verificamos o domínio Fisiológico: 

Complexo, que diz respeito aos cuidados que dão suporte à regulação homeostática. 

Selecionamos a Classe L: Controle da Pele-Feridas, definida como intervenções para manter 

ou recuperar a integridade tissular e buscamos dentre as intervenções e atividades descritas, as 

mais indicadas para o cuidado do paciente em questão.   

 

Quadro 4. Proposições de Intervenções para o Diagnóstico de Enfermagem Integridade da 

Pele Prejudicada. Niterói-RJ, 2010. UFF/EEAAC/MACCS 

Integridade da Pele Prejudicada - Definição: Epiderme e ou derme alterada. 

Intervenções de Enfermagem Sugeridas para a Solução do Problema 

Administração de Medicamentos tópica; Banho; controle Hidroeletrolítico; controle de 

Medicamentos, Controle de Pressão sobre as áreas do corpo; cuidados com a pele: tratamentos 

tópicos; cuidados com úlceras de pressão; cuidados com aparelho gessado: manutenção; 

cuidados com lesões; cuidados com lesões: drenagem fechada; cuidados com local de incisão; 

cuidados com períneo; cuidados com os pés; cuidados com ostomias, cuidados com próteses; 

cuidados com tração-imobilização; cuidados com a pele: local de doação; cuidados com a 

pele: local do enxerto; cuidados na amputação; ensino: cuidados com os pés; imobilização; 

irrigação de lesões; monitorização de eletrólitos; monitorização das extremidades inferiores; 
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posicionamento; precauções circulatórias; precauções no uso de artigos de látex; prevenção de 

úlceras de pressão; promoção do exercício; redução do sangramento; redução do 

sangramento: ferimento; supervisão da pele; sutura. 

Intervenções adicionais optativas 

Administração de Nutrição Parenteral; Controle de Nutrição; Controle de Infecção; Cuidados 

com Cateter Central de Inserção Periférica; Cuidados com o repouso no leito; Estimulação 

Elétrica Transcutânea do Nervo; monitorização dos Sinais Vitais; Promoção do exercício: 

alongamento; proteção contra infecção, supervisão; terapia com exercícios: controle muscular; 

terapia com exercícios: deambulação; terapia com exercícios: equilíbrio; terapia com 

exercícios: mobilidade; terapia com sanguessugas; terapia nutricional.  

Fonte: Classificação das Intervenções de Enfermagem (DOCHTERMAN e BULECHEK, 2008, p. 775) 

  

Podemos também selecionar as melhores intervenções de enfermagem para nosso 

cliente, através da busca por especialidade, desenvolvidas para demarcar uma área de 

conhecimento e prática. Para este estudo, teríamos duas opções, as específicas para 

enfermagem gerontológica, mas optamos por apresentarmos às destinadas a enfermagem 

dermatológica (Quadro 5). Portanto, este estudo contribuirá tanto para o desenvolvimento 

especifico das intervenções destinadas à manutenção da pele íntegra no idoso quanto para as 

especialidades de Dermatologia e Gerontologia em Enfermagem. 

 

Quadro 5. Intervenções essenciais na área de Especialidade Enfermagem Dermatológica. 

UFF/EEAAC/MACCS Niterói-RJ, 2010. 

ENFERMAGEM DERMATOLÓGICA 

 Controle do Ambiente: comunidade; melhora do sistema de apoio; facilitação da 

aprendizagem; facilitação da auto-responsabilidade; assistência cirúrgica; modificação do 

comportamento; consulta por telefone; apoio a tomada de decisão; documentação; ensino: 

processo de doença; suporte emocional; melhora do enfrentamento; assistência em exames; 

melhora da imagem corporal; cuidados com local de incisão; controle de infecção; precauções 

no uso do laser; cuidados com lesões; irrigação de lesões; administração de medicamentos 

tópica; ensino: medicamentos prescritos; apoio ao médico; cuidados com a pele: tratamentos 
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tópicos; cuidados com a pele: local de doação de enxerto; supervisão da pele; ensino: 

procedimento- tratamento; controle de prurido; avaliação da saúde; educação para a saúde; 

cuidados com úlceras de pressão.  

Fonte: Classificação das Intervenções de Enfermagem. (DOCHTERMAN e BULECHEK, 2008, p. 839).  

 

 Os recursos para o tratamento de lesões na pele estão em constante modificação, 

variando com o estágio e localização da ferida, presença de infecção ou necrose (COSTA, 

2005). A elaboração do plano de cuidados sofre influência da idade e da situação geral do 

paciente, e diante de tantas possibilidades apresentadas, a enfermeira deve buscar evidências 

para embasar a construção do plano de cuidados. Segundo Bork (2005), essas evidências são 

fundamentadas pelo exame e avaliação de risco da pele, por anamnese e exame físico e 

utilização de instrumento para facilitar a avaliação da pele.  

A Enfermagem Baseada em Evidências visa à determinação de intervenções que de 

fato sejam úteis, valorizando as práticas mais relevantes, com procedimentos seguros, 

resolutivos e com menor custo possível. Esta deseja integrar a melhor evidência disponível 

com a experiência clínica e as características de cada paciente, garantindo cuidado 

individualizado, algo fundamental para cuidado do idoso. 

Segundo Bork (2005) temos como recomendações de enfermagem baseada em 

evidência para o cuidado de pacientes portadores de úlcera por pressão (UP): remoção de 

tecido desvitalizado da UP quando indicado; seleção da técnica mais apropriada para o 

debridamento; limpeza da ferida inicialmente e a cada troca de curativos, utilização de 

solução salina para limpeza da UP; utilização de força mecânica mínima ao limpara a ferida 

com gaze ou tecidos; avaliação regular da ferida; julgamento clínico para a escolha da 

cobertura da ferida; utilização de cobertura que mantenha o leito da ferida úmido e, considerar 

o tempo do cuidador quando selecionar o curativo, inclusive os custos do tratamento.  

Portanto percebemos que tais recomendações devem ser claras, concisas, 

fundamentada na literatura segundo nível de evidencia, e aplicável a enfermagem. E estas 

devem estar em consonância com a Classificação NIC, e verificar tal fato e o que propomos 

neste estudo.  

O aumento das preocupações em relação à delimitação das intervenções em saúde que 

sejam realmente úteis, buscando a qualidade nos serviços com os princípios da Enfermagem 

Baseada em Evidências, pretende ''integrar a melhor evidência disponível com a experiência 

clínica e as características individuais de cada paciente'' (BORK, 2005). Surge a necessidade 
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de compararmos as intervenções realizadas na prática, com aquelas propostas em 

classificação, para reforçar a qualidade dos cuidados prestados e contribuir para seu 

aperfeiçoamento. 

E o destaque dado as UP confere por tratar de um problema comum entre idosos 

hospitalizados, por isso a necessidade eminente de determinação das melhores práticas (Best 

Practice), pois existem diversos tratamentos, classificações e inovações, como veremos no 

sub-capítulo 2.2. 

  

 

2.2 – Evolução dos Cuidados de Enfermagem com a Pele  

 

Ao pensar nos cuidados de enfermagem com a pele, o maior órgão de nosso corpo, 

podemos nos reportar a Florence Nightingale, que desde 1874, atribuía aos cuidados de 

higiene, como por exemplo, o banho no leito, uma importante atuação de enfermagem. 

Entretanto, há relatos anteriores de cuidados com lesões teciduais, no Egito e na Grécia 

Antiga, quando eram utilizados: graxa, mel, fios de linho, carne fresca, água morna, vinho e 

vinagre para a realização de curativos.  

Durante a Guerra da Crimeia, houve grande necessidade de realização de curativos, 

devido ao número de feridos, sendo também utilizados fios de linho e roupas desfiadas, 

produtos que eram lavados e reaproveitados várias vezes, o que os tornavam mais macios. 

Mas, somente no século XIX foi descoberto o primeiro curativo absorvente, desenvolvido por 

Gamgee, a partir da utilização de lã de algodão (DEALEY, 2009).  

O cuidado com as úlceras por pressão evoluiu contribuindo para que profissionais de 

saúde envolvidos no cuidado pudessem revisar conceitos e práticas. A responsabilidade ética 

também considerada fundamental, pois se trata da vida de outro ser humano. (FIGUEIREDO, 

2008) 

A atribuição do enfermeiro no cuidado do paciente com úlceras por pressão vai desde 

a prescrição do uso de colchões especiais, hidratantes para a pele e produtos de higiene 

pessoal (RDC 211, de 14 de julho de 2005) até a prescrição do uso de coberturas (lei 7.498, 

de 25 de junho de 1986). 

Durante o exame físico, o enfermeiro deve identificar problemas, fatores de risco e 

iniciar o processo de tomada de decisão. Observar alterações na pele em relação a sua 

coloração, presença de edemas, coleções líquidas, espessura, rachaduras e perdas teciduais. 

 Para isso, escalas de avaliação foram testadas e validadas, como a escala de Braden e 
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a de Norton, que indicam o risco para desenvolvimento de úlceras por pressão. Estudos 

comprovaram que a escala de Braden tem maior aplicabilidade e validação em unidades 

clínicas e casas de repouso (BREGSTORM, 1998).  

Ressalta-se que com a utilização da escala de Braden por um profissional devidamente 

capacitado, seria possível avaliar o indivíduo hospitalizado diagnosticando as situações de: 

estado nutricional, nível de mobilidade, percepção sensorial, fricção, cisalhamento, umidade e 

grau de atividade física (SOUSA, 2006).  

Quanto à periodicidade de avaliação através das escalas de risco, estudos clínicos 

randomizados em instituições de longa permanência apontaram a necessidade de avaliar os 

pacientes na sua admissão e semanalmente durante o primeiro mês, atentando também para a 

idade do paciente, pressão sanguínea, temperatura e ingestão de dieta protéica 

(BREGSTORM, 1998). Alterações como mudanças no quadro clínico geral e procedimentos 

cirúrgicos também devem ser considerados 

Entre as técnicas de avaliação quando as lesões já existem citadas em estudos 

realizados por enfermeiras especialistas em enfermagem Dermatológica, têm-se as escalas de 

avaliação por cor (Red, Yellow and Black), caracterizando as lesões de acordo com o grau de 

acometimento celular e fase de cicatrização: Red para as lesões em fase de granulação, Yellow 

para lesões em fase inflamatória, com presença de exsudato e Black para lesões com necrose 

(FIGUEIREDO, 2008). 

As úlceras por pressão se apresentam como um importante problema de saúde, 

principalmente na população idosa hospitalizada. Um estudo realizado por Sakano (2005), em 

uma enfermaria geriátrica de um hospital universitário de São Paulo, identificou os 

diagnósticos de enfermagem mais freqüentes nos pacientes idosos, em ordem de ocorrência: 

Risco de Infecção; Mobilidade Física Prejudicada; Nutrição Alterada: ingestão menor que as 

necessidades corporais; Déficit de autocuidado; Integridade da Pele Prejudicada; 

Intolerância a atividade; Dor; Alterações sensoriais/ percepção, Risco para lesão, 

Constipação, Diarréia, Comunicação Verbal Prejudicada, Confusão, Incontinência Urinária, 

Risco de Integridade da Pele Prejudicada, Troca de Gases Prejudicada.  

Embora seja um estudo com amostra de apenas 61 pacientes, podemos identificar que 

a probabilidade de ocorrência de lesões na integridade da integridade da pele, considera-se 

bastante incidente. E, portanto, corroborando na necessidade deste estudo vislumbrando agora 

as intervenções destinadas e relacionada a manutenção da pele integra utilizadas na prática.  

Cuddigan et al. (2001), afirma que a incidência de úlceras por pressão nos Estados 

Unidos da América, em pacientes internados varia entre 10% a 18%, afetando principalmente 
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o idoso.  Nas instituições de longa permanência, essa incidência seria de 28% e nos serviços 

de home care de 29%. Dentre esses pacientes, temos uma maioria composta por mulheres, 

idosas, portadoras de alterações cognitivas e com imobilidade física. 

 Portanto, o idoso é um paciente complexo, requerendo atenção especializada da 

enfermeira, tanto no que tange seu conhecimento gerontológico como em dermatologia, e a 

sistematização da assistência, com níveis definidos de orientação das melhores condutas 

podem auxiliar na execução eficaz e eficiente de um plano de cuidado integrado a este idoso 

frágil, considerando sua peculiaridade e pluralidade. 

No Brasil, a incidência de úlceras por pressão em pacientes hospitalizados situa-se em 

29%, se igualando aquelas encontradas nos serviços de home care dos EUA, sendo 

considerado como fator de risco, entre outros, a idade avançada (ROCHA, 2005). Diante do 

número de pacientes acometidos por esse problema e da necessidade de tratamento, a 

indústria farmacêutica vem desenvolvendo diversos tipos de cobertura e soluções para 

higienização, de acordo com o estágio em que a ferida se encontra. 

Existem mais de 2.000 produtos para tratar feridas no mercado, o que torna a escolha 

do curativo correto uma tarefa difícil e desafiadora. Nesse sentido alguns fatores devem ser 

considerados, segundo Bachion (2003): fatores relacionados com a ferida e a pele adjacente, 

como etiologia, tamanho, profundidade, localização anatômica, volume de exsudato, risco ou 

presença de infecção, condições da pele adjacente.  

Fatores relacionados com o paciente, como condições nutricionais, doenças de base, 

necessidade de controle da dor e preferências. Fatores relacionados com o curativo, como 

indicação, contraindicação, vantagens e desvantagens, disponibilidade, durabilidade, 

adaptabilidade, e facilidade de uso.  

Mandelbaum et al. (2003), afirma que a escolha da cobertura ou curativo adequado 

deve considerar a localização da feridas (área de proeminências ósseas, região de dobras), 

área da ferida (comprimento x largura), profundidade da lesão, quantidade de exsudato 

presente, existência de túneis ou cavidades na lesão, vitalidade dos tecidos no leito da feridas, 

condições da borda da ferida, presença de edema, odor, coloração do leito e da área ao redor 

da ferida. As coberturas são chamadas primárias quando permanecem em contato direto com 

a lesão e são chamadas secundárias quanto são posicionadas sobre a cobertura primária.  

Dealey (2008) sugere que a cobertura ideal deve ser capaz de manter a umidade 

adequada no leito da ferida, deve protegê-la das agressões do meio externo e deve ser capaz 

de remover o excesso de exsudação e prevenir a maceração da ferida. Deve ainda 

proporcionar temperatura adequada e constante no leito da lesão, ser facilmente removida, 
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sem danificar o leito ou a área adjacente a ferida e não deixar resíduos após sua remoção.   

Para a seleção dos produtos de limpeza, considera-se aquele que seja capaz de 

proporcionar troca atraumática e remover os tecidos desvitalizados que estejam 

superficialmente posicionados na lesão. A utilização de soro fisiológico parece amplamente 

difundida, porém existem estudos que desaconselham o seu uso, devido à presença de cloreto 

de sódio (NaCl), um sal que possivelmente, causa desidratação no leito da ferida. Sobre o uso 

de soluções antissépticas, seria desaconselhável uso de iodóforos do tipo Povidine Tópico, 

soluções de hipoclorito de sódio, por exemplo, Líquido de Dakin, água oxigenada e ácido 

acético, por serem citotóxicos. Outros antissépticos à base de Polihexanida e Betaína, 

exemplo: Aqua Septi e Prontosan são utilizados com boa aceitação e bons resultados, 

reduzindo a contaminação no leito da ferida, minimizando odores desagradáveis e 

melhorando o efeito das coberturas utilizadas (LIMA, 2007). 

Os principais produtos disponíveis no mercado para tratamento das feridas dividem-se 

em grandes grupos, de acordo com o seu mecanismo de ação. A classificação dos tipos de 

curativos teve grande variação entre os autores pesquisados.   

Figueiredo classifica os curativos em: Semioclusivo: curativo absorvente, comumente 

utilizado em feridas cirúrgicas; Oclusivo: não permite a passagem de ar ou fluidos, atuando 

como barreira contra bactérias; Compressivo: indicado para reduzir o fluxo sangüíneo ou 

promover a estase; Sutura com fita adesiva: apropriado para cortes superficiais e de pequena 

extensão; Curativos abertos: indicados para feridas que não têm indicação de serem 

ocluídas; Curativos secos: fechados com gaze ou compressa seca; Curativos úmidos: 

fechado com gaze ou compressa umedecida com pomada ou soluções prescritas; Drenagens: 

usadas em ferimentos com grande quantidade de exsudato. 

 Outra classificação apresentada pela mesma autora classifica os produtos utilizados 

como: Epitelizantes, Absorventes, Debridrantes, Antibióticos, Antissépticos e Protetores. Esta 

classificação seria baseada no modelo proposto por Dealey (2008) e foi escolhida para uso no 

presente trabalhado.  

  

Epitelizantes 

A efetividade dos AGE nos problemas relacionados às lesões de pele tem sido 

estudada desde 1929, quando foram realizadas as primeiras observações de lesões de pele 

provocadas por uma deficiência nos níveis de ácidos graxos essenciais na dieta. (MARQUES, 

2004).  

De acordo com Bachion, Manhezi e Pereira (2008), apesar da ampla difusão do uso 
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dos Ácidos Graxos Essenciais (AGE) no tratamento de feridas, pela literatura especializada no 

Brasil, internacionalmente não existem muitas citações sobre o seu uso.  A mesma autora 

realizou revisão sistemática sobre ensaios clínicos que utilizassem AGE não sendo 

identificados estudos ente 1995-2004, tampouco foram identificadas teses ou dissertações 

neste mesmo período. Porém em revistas especializadas em Enfermagem Dermatológica e 

Estomaterapia, já existem citações e recomendações sobre o seu uso (SOBEST, 2005). 

Apesar de já serem utilizados há algum tempo, seu uso estaria limitado pelo alto custo. 

A comercialização deste produto, no Brasil, disponibiliza as seguintes marcas: Sommacare® 

(LM Farma – composto de óleo de soja hidrolisado, óleo de girassol (ácido linoleico), 

triglicerídeos dos ácidos cáprico e caprílico.), Dersani (Saniplan – composto de ácido 

caprílico, ácido caproico, ácido láurico, lecitina de soja, vitamina A, vitamina E, ácido 

capróico e óleo de girassol [ácido linoléico]) e Dermosan® (Sunny Day – composto de ácido 

cáprico, ácido láurico, ácido linoléico. ácido caprílico, ácido capróico, ácido palmítico, ácido 

mirístico, lecitina de soja, palmitato de retinol [vitamina A] e acetato de tocoferol [vitamina 

E]).  

Os ácidos graxos essenciais promovem quimiotaxia (atração de leucócitos) e 

angiogênese (formação de novos vasos sanguíneos), mantêm o meio úmido, aceleram o 

processo de granulação tecidual, facilitam a entrada de fatores de crescimento, promovem 

mitose e proliferação celular, atuam sobre a membrana celular, aumentando a sua 

permeabilidade, auxiliam o debridamento autolítico e são bactericidas para S. Aureus 

(MANHEZI, PEREIRA e BACHION, 2008).  

Essas características favorecem seu uso no cuidado com a pele do idoso, devido as 

alterações gerontológicas de perda de cutânea e alterações no colágeno. O ácido linoléico 

seria importante no transporte de gorduras, manutenção da função e integridade das 

membranas celulares e age como imunógeno local (JORGE E DANTAS, 2005). Os fatores de 

crescimento celular são produtos com a função terapêutica de acelerar a reparação tecidual, 

atuando na granulação do tecido. 

 

Absorventes 

Curativos hidropolímeros são compostos por uma camada externa de Poliéster com 

função isolante, seguida por uma camada de Poliuretano e Policrilato ou então Silicone, este 

retém a umidade no leito da ferida. 

Promove uma camada adesiva, porém pouco aderente devido ao Acrilato, que garante 

a fixação no leito da ferida, porém sem lesionar.  Essas propriedades facilitam o seu uso no 



25 

 

paciente idoso, pois preserva o tecido adjacente a ferida.  

Estão disponíveis na forma de placas de espuma, espumas adesivas, curativos para 

traqueostomias e para feridas cavitárias. Tem-se disponíveis no mercado brasileiro, os 

produtos Askina Transorbent (B.Braun), Cavity Wound Dressing, Cavi-Carem Allevyn, 

Allevyn Cavity e Polymen.  

Esse tipo de curativo pode permanecer no leito da ferida por até 48 horas, contribuem 

para o debridamento autolitico (aquele que promove a autólise dos tecidos necrosados, 

[FIGUEIREDO, 2008]) e garantem troca atraumática, devido a sua composição.  

Seu uso está indicado para feridas exsudativas, limpas, superficiais ou profundas e que 

estejam em fase de granulação.  Não são recomendados para feridas secas ou com pouca 

exsudação (FIGUEIREDO, 2008; LIMA, 2007, DEALEY, 2001). 

Outro tipo de curativo absorvente é aquele à base de alginato de cálcio ou de sódio, 

derivado de algas marinhas. São curativos que interagem com o leito da ferida, absorvendo 

exsudato, mudando de uma estrutura fibrosa para consistência de gel.  

Dessa forma, controlam o exsudato e o sangramento e mantêm o leito da ferida úmido, 

sendo por isso indicado para feridas superficiais ou cavitárias altamente exsudativas ou 

sangrantes, infectadas ou não. Pode ser importante a utilização de cobertura secundária, como 

gaze estéril ou gaze não aderente, fixado pelas bordas com esparadrapo comum ou 

hipoalergênico.  

Sua utilização no paciente idoso pode ser realizada conforme a indicação da ferida.  

Estão disponíveis no mercado sob a forma de placa ou fita e não devem ser aplicados em 

feridas secas. Alguns nomes comerciais são: Sorbsan, Tegagen, Askina Sorb. Seu alto custo 

limita a ampla utilização (LIMA, 2007). 

 

Antibióticos 

 Produtos bactericidas são capazes de atuar frente a microorganismos gram positivos e 

gram negativos, eliminando os residentes no local e impedindo a proliferação de novos 

microorganismos.  

Tem-se na classificação dos curativos em “antibiótico” ou “bactericida” um ponto 

polêmico na literatura, acredita-se que a prata (ou íons de prata) tenha ação bactericida e seja 

eficaz contra uma ampla gama de bactérias, inclusive MRSA. Outros estudos apontam que o 

carvão ativado, associado aos íons de prata, tenha ação bacteriostática. 

 A sulfadiazina de prata poderia ser conceituada como um antimicrobiano tópico da 

classe das sulfanilamidas, com apresentação comercial em forma de um creme branco, inodor 
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e hidrossolúvel. Sua fórmula contém o nitrato de prata. Esse composto seria efetivo contra 

vários microrganismos, principalmente bactérias Gram negativas (E. Coli, Enterobacter, P. 

Aeruginosa), agindo na membrana e na parede celular dessas bactérias, causando sua morte. 

(RAGONHA et al., 2005). Assim seria considerado bacteriostático, ou seja, reduz a 

contaminação bacteriana.  

É considerado um produto de baixo custo, fácil manuseio e sua aplicação seria 

indicada nos tratamentos de úlceras por pressão. Apresenta como vantagem o fato de não 

lesionar o tecido de granulação e ajudar na manutenção do meio úmido no leito da ferida. 

Além do uso para UP, está indicada para pacientes acometidos por queimaduras, tendo como 

contraindicação o uso em pacientes com sensibilidade a prata. (RAGONHA et all,  2005)  

 

Desbridantes ou Debridantes  

São produtos com alto teor de água, associado a polímeros insolúveis como a 

carboximetilcelulose e o polipropilenoglicol, com capacidade para absorver o exsudato, 

hidratar e acelerar o debridamento autolitico, são indicadas para feridas necróticas e 

ressecadas, com pouca ou moderada exsudação, feridas planas ou cavitárias, exigindo 

cobertura secundária (LIMA, 2007).  

Podem também ser utilizados em áreas de enxertia e queimaduras, mas seu uso estaria 

desaconselhado em feridas que cicatrizam por primeira intenção, pele íntegra ou na presença 

de infecção fúngica. Tendo como uma desvantagem de seu uso o risco de maceração das 

bordas da ferida levando à necessidade de várias trocas diárias para prevenir tal problemática. 

Isso porque têm-se as enzimas proteolíticas, recomendadas para feridas com necrose, 

além de estimular a força tensil da cicatriz, capazes de acelerar o processo de cicatrização 

promovendo o debridamento químico.  

Porém, se não bem utilizada podem lesionar as bordas da ferida, os tecidos saudáveis, 

recomendando-se trocas constantes para monitorar a ferida, requerendo desta forma maior 

demanda de cuidados da enfermagem.  

Como nomes comerciais, tem-se Askina Gel, Intrasite, Nu-Gel (DEALEY, 2001, 

FIGUEIREDO, 2008). E outros produtos disponíveis no mercado são: Iruxol Mono, 

Kollagenase, Fibrase e Papaína. (FIGUEIREDO, 2008).  

Acerca da Papaína tem-se o conceito de uma enzima proteolítica de origem vegetal, e 

como recomendações da SOBEST (2008) quanto às boas práticas: a não utilização em 

pacientes com alergia a látex; preconizar o uso da papaína solução 2%, pH 4,8 a 6,2, 

densidade 0,50 a 0,65 g/mL; produto conservado em lugar livre de umidade, em recipiente 
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fechado e refrigerado. 

 

Protetores  

São coberturas que protegem o leito da ferida contra lesão física, nessa classe de 

curativos, temos os hidrocoloides, que também agem como umidificantes e aceleradores do 

debridamento autolítico. Sua base de celulose, gelatina e pectina, revestidas por filme ou 

espuma de poliuretano promovem capacidade absortiva para pouco ou moderada exsudação e 

são indicadas também para feridas secas, com dano parcial ou total do tecido.  

Também podem ser utilizados em feridas que cicatrizam por primeira intenção, como 

proteção, no caso dos hidrocoloides finos. Tem como contraindicação de uso, as queimaduras 

em 3º grau e lesões com presença de infecção; outra desvantagem é a possibilidade de 

maceração das bordas da lesão.  

Estão disponíveis no mercado: Askina Hydro, Duoderm, Tegasorb, Aquacel. 

(DEALEY, 2001; FIGUEIREDO, 2008). Outra modalidade de curativo protetor seria a 

bandagem nãoaderente, indicado para feridas cuja sensibilidade para a troca é elevada, com o 

intuito de reduzir o risco de trauma nessas trocas. Podem ser compostos por fibras de algodão 

ou de rayon, impregnados com AGE ou hidrogel amorfo.  

Tem capacidade de absorção reduzida, por isso devem ser utilizados em associação 

com outros curativos. Como exemplo, temos: Adaptic, Melolin e Inadin, este último 

impregnado com Iodo-povidona. 

 A bandagem de algodão impregnada com preparados pastosos à base de zinco com 

calamina ou ictamol tem ampla utilização em úlceras de perna, a exemplo da Bota de Ulna. 

Citamos a Viscopaste e a Varicex, estas também são utilizadas em associação a terapia 

compressiva. 

 

Uso de mel e açúcar  

Sobre estes dois compostos, tem-se uma ampla discussão na literatura com 

posicionamentos favoráveis e contraindicações, mas com poucos estudos que demonstrem de 

fato através de pesquisas randomizadas e experimentais, dificultando a busca de evidências 

clínicas de sua utilização na prática da enfermeira. 

  O mel possui ação bactericida e ainda seria utilizado em alguns países em 

desenvolvimento como o Peru, Chile e Colômbia. Acredita-se que sua ação se deve ao ácido 

fórmico, málico e lático, os quais lhe conferem um pH ácido de aproximadamente 4, 

fornecendo um ambiente desfavorável ao crescimento de microrganismos. Estudos in vitro 
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realizados com tal produto têm comprovado a sua ação inibidora no crescimento de micro-

organismos patogênicos, incluindo Streptococcus sp e Staphylococcus coagulase positivo, 

encontrados em feridas infectadas (HADDAD, BRUSCH e MARTINS, 2000). 

Embora substâncias naturais como o mel e o açúcar tenham sido usadas através dos 

tempos para tratamento local de feridas infectadas, nenhum estudo experimental rigoroso foi 

feito para elucidar a inibição do crescimento bacteriano e melhora na cicatrização através da 

utilização desses produtos.  

  Cabe destacar que a escolha de tais produtos são destinados à população considerando 

as especificidades do idoso, inserido num ciclo vital com particularidades, será o foco de 

interesse do próximo subcapitulo 2.3.  

 

 

 

2.3 – Envelhecimento da Pele do Idoso  

 

Ao abordar os cuidados de Enfermagem com a Pele do Idoso torna-se importante 

pensar que este indivíduo deve ser atendido de maneira holística, muito embora boa parte das 

intervenções de enfermagem no cuidado com a pele direciona-se para o manejo e o cuidado 

prático dessas feridas.  

Tem-se o envelhecimento considerado um processo fisiológico responsável por 

diminuição na função de tecidos e órgãos, acarreta também alterações fisiológicas e 

metabólicas na pele do idoso, afetando a resposta reparadora dos tecidos aos agravos sofridos.  

O corpo sofre modificações decorrentes do envelhecimento, porém, na pele essas 

alterações são facilmente percebidas e comprometidas se expostas ou se não dada devida 

promoção e prevenção de riscos. 

 Roach (2003) descreve como principais alterações da pele decorrentes do 

envelhecimento fisiológico a perda da capacidade de reter umidade, causando descamação, 

prurido e ressecamento. Há presença de manchas hiperpigmentadas nas mãos, rosto, braços e 

pernas (Lentigo senil). A epiderme torna-se mais fina, deixando a pele mais pálida. Ocorre 

também a púrpura senil, que são áreas hemorrágicas sob a pele. O tecido subcutâneo fica 

reduzido, tornando a pele enrugada, com vincos e marcas de expressão. Cabelos e unhas 

também sofrem alterações com o envelhecimento, devido ao enfraquecimento do folículo 

piloso, redução do acesso vascular e da melanina, levando à calvície, redução de pêlos na 

axila e região púbica, enbranquecimento dos fios e unhas mãos grossas, opacas e quebradiças. 
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As glândulas sudoríparas e sebáceas estão atrofiadas, contribuindo para o ressecamento geral 

da pele. 

 Eliopolus (2009) também faz considerações gerontológicas sobre a pele, citando a 

diminuição de sua espessura epidérmica, de sua elasticidade, ocorrência de ressecamento pela 

diminuição da atividade das glândulas sebáceas. Afirma também que as proeminências ósseas 

se tornam mais aparentes, devido à atrofia muscular. Refere à redução na percepção sensorial 

e na mobilidade física, contribuindo para aparecimento de lesões na pele. 

Para Figueiredo (2008), a pele do idoso seria fragilizada de uma maneira geral e mais 

suceptível às lesões. A mesma autora afirma que a produção de linfócitos no idoso parece 

estar reduzida tornando sua resposta inflamatória lenta. Relata as alterações vasculares como 

prejudiciais a circulação no leito da ferida, diminuindo a oxigenação e a produção de colágeno 

também deficiente. 

Fernandes, Ferreira e Brito (2003) referem a atrofia, enrugamento e ptose palpebral 

como os sinais mais aparentes numa pele senil, ressaltando que fatores externos também 

podem determinar mudanças na pele do idoso, como exposição à radiação ultravioleta e 

submissão à radioterapia. Relatam ainda que alterações no tecido conjuntivo, alicerce 

estrutural para epiderme, causam mudanças na aparência externa da pele.  A espessura da pele 

e suas propriedades viscoelásticas não dependem apenas da quantidade de material presente 

na derme. Mas também de sua organização estrutural, com modificações na síntese de 

colágeno e elastina ao longo da vida, caracterizadas por adaptações bioquímicas e 

biomecânicas da pele, reduzem com a idade, culminando em flacidez e redução do turgor 

cutâneo. 

Para Brandão e Brandão (2006) o envelhecimento da pele sofre influência de dois 

fatores: intrínseco e extrínseco. O envelhecimento intrínseco se expressa por pele seca, 

enrugada, flácida, e presença de algumas neoplasias benignas. A pele está mais propensa ao 

desenvolvimento de bolhas traumáticas devido à diminuição da espessura da epiderme. Na 

derme também acontece atrofia, diminuição do número de fibroblastos e mastócitos, redução 

da quantidade e calibre dos vasos sanguíneos e terminações nervosas, causando fragilidade 

dos vasos, palidez, redução da temperatura da pele e da condução elétrica.  Sobre os fatores 

extrínsecos, temos a exposição solar, aumentando a espessura da pele, tornando as rugas mais 

proeminentes e a pigmentação irregular. A exposição à radiação ultravioleta também causa 

perda de elasticidade e ressecamento. Por isso, recomenda-se uso de protetor solar, 

principalmente por pessoas de pele e olhos claros, com fator de proteção solar (FPS) igual ou 

superior a 15.  O tabagismo também contribui para o envelhecimento da pele, principalmente 
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das mulheres, causando espessamento e fragmentação das fibras elásticas, atrofia cutânea e 

ressecamento. (BRANDÃO E BRANDÃO, 2006). 

Assim, o aumento da fragilidade da pele, consequência de seu envelhecimento, 

aumenta o risco de lesões como úlceras por pressão, skin tears e infecções. As transformações 

mais aparentes na estrutura do corpo podem afetar a imagem corporal, a autoestima e a 

socialização (ELIOPOLUS, 2009). 

Algumas manifestações são comuns durante o processo de envelhecimento da pele, 

como o prurido decorre do ressecamento da pele, podendo também estar associado a doenças 

de base como Diabetes, Arteriosclerose, Anenima Perniciosa, Uremia, colestase crônica, 

Hipertireoidismo, Câncer e alterações psiquiátricas.  A insuficiência renal crônica também 

pode estar associada ao prurido no idoso. Este ato de coçar pode levar a arranhões e infecção, 

como a escabiose, algo comum nos idosos susceptíveis. (BRANDAO e BRANDAO, 2006).  

Para o cuidado do prurido, o enfermeiro deve promover hidratação da pele através de 

banhos com óleos, hidratantes, massagens de deslizamento, orientação nutricional de 

suplementos alimentares e vitaminas também são eficazes na prevenção do problema. Em 

alguns casos, o uso de anti-histamínicos tópicos ou por via oral pode ser prescrito pelo 

médico. (ELLIOPOLUS, 2009; ROACH, 2003) 

Outro problema comum na pele do idoso seria a ceratose ou ceratose actínica, que se 

caracteriza por pequenas manchas de cor clara, cinza ou marrom que se desenvolvem nas 

áreas expostas ao sol, acredita-se que elas se formem devido ao acúmulo de queratina 

(ELLIOPOLUS, 2009). A coloração das lesões varia entre castanho e amarelo, com superfície 

áspera.  A atenção de enfermagem na evolução dessas lesões é importante, pois tais lesões são 

consideradas pré-cancerosas. A ceratose actínica se desenvolve lentamente e quando progride, 

pode se tornar carcinoma celular escamoso. O uso de ácidos tópicos ou pequenas cirurgias 

seria eficaz para remoção destas.   

Neoplasias malignas da pele são responsáveis por 50% dos casos de câncer no idoso, 

estão dividas em dois grupos: não melanoma e melanoma maligno. No grupo não melanoma, 

temos o carcinoma basocelular, tendo como forma mais comum o carcinoma espinocelular.  

As neoplasias deste grupo afetam comumente as áreas expostas ao sol ou radiação ionizante, 

pessoas de pele clara e tabagistas. O melanoma maligno tem alta letalidade, devido ao seu 

diagnóstico tardio e seu grande potencial metastático. Outro fator de risco de 

desenvolvimento do câncer seria a radioterapia. (BRANDÃO E BRANDÃO, 2006).  

Nesse sentido, a orientação de enfermagem quanto à inspeção da pele, observando 

manchas ou pintas de bordas e volume irregular ou com alterações na coloração, seria 
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fundamental para detecção precoce de problemas, assim como orientações para exposição 

protegida ao sol (ELIOPOLUS, 2009). 

Lesões vasculares são percebidas nos idosos, devido ao prejuízo no retorno venoso e 

ao edema de membros inferior presentes no envelhecimento. A coloração da pele fica mais 

escura e o calibre dos vasos pode ficar aumentado devido à estase. (ELIOPOLUS, 2009).   

A pele torna-se mais ressecada e frágil, podendo ser acometida por dermatites, 

inflamações e úlceras. O ressecamento pode causar prurido, aumentando o risco de ulcerações 

e dermatites.  

 A chamada dermatite de estase acomete a pele nas áreas onde o retorno venoso está 

prejudicado. As úlceras venosas aparecem com maior freqüência na face medial da tíbia. 

(ROACH, 2003). 

O cuidado das úlceras venosas requer atenção especial do enfermeiro, no controle da 

infecção, remoção do tecido desvitalizado e realização de curativos. Um bom padrão 

nutricional é fundamental na prevenção desse problema (ROACH, 2003). 

Dermatite seborreica é uma doença inflamatória crônica da pele, manifestada por 

escamas gordurosas e crostas amareladas, comum no idoso. Esta doença pode ser 

desencadeada por fatores irritantes da pele, como sabonetes, roupas ou alergias, por isso o 

cuidado com o banho e vestimenta se faz tão necessário. O idoso seria acometido 

principalmente nas áreas de pregas da pele, como seios, axilas, face interna da coxa, pregas 

abdominais, ao que chamamos de intertrigo. Quando a dermatite manifesta-se na região 

perineal, chamamos de dermatite por fralda, algo importante ao considerarmos a ação da 

enfermagem (ROACH, 2003). 

Tem sido relatado aumento da incidência da psoríase em idosos a partir de 60 anos, 

manifestando-se por placas vermelhas cobertas por escamas secas e prateadas, devido ao 

aceleradao crescimento epitelial, afetando o couro cabeludo, rosto, orelhas, tronco, região 

genital, mãos e pés. (ROACH, 2003).  

O Herpes Zoster tem maior prevalência na faixa de 50 a 70 anos, caracterizado por 

dor, parestesia e prurido, podendo ser confundido com outras doenças de etiologia diferente, 

como hérnia de disco e infarto agudo do miocárdio. Somente cerca de duas semanas após o 

aparecimento dos primeiros sintomas é que as vesículas aparecem. (BRANDÃO E 

BRANDÃO, 2006). 

Úlceras por pressão são decorrentes da hipóxia celular, tendo como resultado a 

necrose tecidual. Podem ser causadas por fatores internos como desnutrição, obesidade, 

infecções ou por fatores externos como a pressão exercida por um suporte, que pode ser a 
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cama do paciente, a cadeira de rodas ou cadeira higiênica, onde o mesmo estaria apoiado 

tendo as proeminências ósseas em contato (FIGUEIREDO, 2008).   

Esta pressão prolongada sobre a epiderme propagada para as camadas mais profundas 

da pele, de modo a sofrerem compressão, porém esse efeito muitas vezes não pode ser 

observado visualmente. Há casos onde não seria observada lesão aparente, porém o dano à 

pele já estaria instalado. Da mesma forma, há lesões que aparentemente são superficiais, mas 

após o debridamento se revelam extensas (MARINI, 2006).  As úlceras por pressão são 

classificadas por estágios, conforme o European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) em 

1999 e revisado em 2007: 

 ESTÁGIO I: pele intacta. Porém pode-se observar Eritema que não 

desaparece a pressão, persistente (>30min), alterações da temperatura (calor, 

frio), edema localizado, endurecimento; 

 ESTÁGIO II: lesão cutânea parcial, dermo-epidérmica. Ao aspecto 

macroscópico observa-se úlcera superficial, abrasão e flictena. 

 ESTÁGIO III: Lesão e necrose do tecido celular subcutâneo, sem envolver 

a fáscia muscular subjacente. Ao aspecto macroscópico, observa-se úlcera 

profunda com eventual cavitação.  

 ESTÁGIO IV: Lesão cutânea total. Ao aspecto macroscópico observa-se 

extensa destruição e necrose estendendo-se ao músculo, osso e outras 

estruturas como tendões, articulações e cavidades corporais. Frequente 

existência de fístulas. Pode estar associada à osteomielite, sépsis e alta 

mortalidade. 

 NÃO CLASSIFICADA: são as lesões cuja classificação precisa em estágio não 

é possível devido à grande perda tecidual, presença de tecido desvitalizado de 

cor amarela, cinza, marrom ou verde ou presença de tecido necrosado no leito 

da ferida.  

 

As regiões do corpo mais afetadas são a sacra, trocantérica e isquiática.  No idoso as 

úlceras por pressão aparecem mais rapidamente que no paciente jovem.  

As Skin Tears (ST) são comumente confundidas com as úlceras por pressão, porém 

tratam-se de lesões de etiologias distintas. As Skin Tears são lesões traumáticas causadas por 

cisalhamento e fricção, caracterizadas por separação das camadas da epiderme e derme. O 

idoso sofre com essas lesões como conseqüência do envelhecimento da pele, com a redução 
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da espessura das suas camadas. As áreas mais propensas ao desenvolvimento de ST são a face 

anterior da perna, parte dorsal das mãos e área plantar dos pés.  

Além dos idosos, pacientes em tratamento com esteróides, mulheres com queda 

hormonal e pessoas com doença vascular periférica ou neuropatia, estão predisposto a terem 

skin tears.  

Pelo instrumento desenvolvido por Payne e Martin (1993), as lesões são classificadas 

por categorias, a exemplo das úlceras por pressão. Categoria I são as skin tears sem perda 

tecidual; Categoria II são skin tear com perda tecidual parcial e Categoria III, são as lesões 

com perda tecidual total.  

Para realização do diagnóstico faz-se necessário identificar o tipo de lesão que o idoso 

apresenta, sem confundir com úlcera por pressão, devendo-se atentar para a presença de 

alguns parâmetros, conforme descrito por Ayello e Sibbald (2003), que são:  

 Grupo I = dependência total ou parcial para realização das atividades de vida 

diária, uso de cadeira de rodas, perda de equilíbrio, pacientes restritos ao leito 

ou cadeira, dificuldade para deambular, presença de manchas escuras na pele. 

O paciente que, ao ser avaliado, apresentar quadro positivo para pelo menos quatro das 

afirmativas acima, é considerado de “risco” para desenvolver skin tears.  

 Há ainda um segundo grupo de avaliação, proposto pelos mesmos autores, onde 

consideram como “risco” o paciente que tiver resposta afirmativa para pelo menos cinco entre 

os quatorze critérios a seguir: 

 

 Grupo II: abuso psicológico, necessita de ajuda para realizar atividade de vida 

diária, agitação, perda auditiva, perda do tato, uso de círculos (para alívio de 

áreas de pressão na pele), posicionamento, contraturas em pernas, braços, 

ombros e mãos, hemiplegia ou hemiparesia, incapacidade total ou parcial de 

mover o corpo, edema em membros inferiores, lesões abertas em extremidades, 

lesões senis em extremidades ( 3 ou 4 lesões) e pele seca.  

  

Caso o paciente tenha a presença de 03 itens do grupo I e 03 do grupo II, também pode 

ser considerado de risco para desenvolvimento de skin tears (AYELLO e SIBBALD, 2003). 

Merecendo atenção neste caso para o cuidado da pele do idoso englobando medidas 

preventivas, que minimizem a fricção e evitar outros agentes que causem irritação na pele, 

como o banho quente.  

A escolha de um curativo toma por base a prevenção, a prescrição apropriada de 
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curativos, a preservação da pele saudável, a paliação para fornecer conforto ao paciente, bem 

como a sua preferência acerca da escolha do tratamento (KRASNER e SIBBAKD, 2009).  

Estudos da Universidade de Chicago nos Estados Unidos da América (EUA) estão 

sendo desenvolvidos com a participação direta de 18 especialistas de Enfermagem 

Dermatológica e Gerontológica, além de médicos, clínicos e pesquisadores, de vários países 

como Canadá e nos EUA, com o intuito de determinar as “Best Practices” acerca do cuidado 

de enfermagem para a integridade da pele do idoso.  

A Scale Skin Changes At Life End (SCALE), escala desenvolvida por esse grupo de 

peritos, dispõe 10 Posicionamentos ou Statements, para caracterizar os padrões de 

envelhecimento celular, os agravos decorrentes deste envelhecimento e as intervenções 

necessárias para o cuidado do paciente (KRASNER e SIBBAKD, 2009). Os 10 

Posicionamentos firmados em 2009 apontam para os fatores fisiológicos do envelhecimento 

celular que determinam seu comprometimento e risco de desenvolvimento de lesões.  

O primeiro posicionamento afirma que mudanças fisiológicas que ocorrem como 

resultados do processo de morte celular podem afetar a pele e os tecidos moles. Essas 

alterações podem ser observadas por mudança na coloração da pele, turgor, integridade ou 

sintomas sugestivos com odor localizado. As alterações fisiológicas da pele podem ser 

controladas pela aplicação de intervenção de enfermagem apropriada. 

O segundo posicionamento afirma que o plano de cuidados do paciente deve ser 

documentado de forma clara, refletindo todo o planejamento da assistência, daí reafirmando a 

escolha do objeto defendido neste estudo.  

No terceiro posicionamento, temos a idéia de cuidado centrado no paciente, incluindo 

controle da dor e auxílio para as atividades de vida diária, vislumbrando o atendimento 

integral ao sujeito, como almejado nesse estudo.  

O quarto posicionamento afirma que as mudanças na pele ao final da vida, são 

reflexos do comprometimento da pele, como a redução da perfusão tecidual, diminuição da 

tolerância a agressões externas e redução das taxas de renovação tecidual.  

O quinto posicionamento determina que as expectativas quanto ao final da vida do 

paciente devem ser comunicadas e discutidas entre todos os membros da equipe 

interprofissional, para debater sobre o potencial do SCALE na assistência nas alterações da 

pele e úlceras por pressão.  

O sexto posicionamento lista os fatores de risco e sintomas associados ao SCALE que 

ainda não foram totalmente elucidados, que são: fraqueza e progressiva limitação do 

movimento, perda de apetite, caquexia, baixos níveis séricos de albumina e pré-albumina e 
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baixa nível sérico de hemoglobina, diminuição da perfusão tecidual e da oxigenação tecidual, 

queda da temperatura da pele, descoloração e necrose, perda da integridade devido a fatores 

como incontinência, agressão por produtos químicos, exposição crônica a agentes irritantes, 

skin tears, pressão, cisalhamento, fricção e infecção, e redução da função imunológica. 

O sétimo posicionamento afirma que uma assistência integral à pele dever ser 

realizada regularmente, documentando as condições do paciente e as áreas consideradas de 

risco, prestando especial atenção às proeminências ósseas e pele sobre cartilagens, como 

sacro, cóccix, ísqueo, trocanter, escápula, occipital, joelhos, dedos, nariz e orelhas. Faz- se 

importante descrever a pele ou a ferida exatamente como se apresenta.  

O oitavo posicionamento determina que a consulta com um profissional de saúde 

qualificado seria recomendada para acompanhar qualquer alteração na pele associada com 

dor, sinais de infecção, lacerações e sempre que o quadro clínico do paciente expressar uma 

mudança significativa.  

A provável etiologia das mudanças da pele no idoso e sugestões de cuidado foi 

apresentada no nono posicionamento como estratégia de intervenção 5P: prevenção, 

prescrição (resposta com apropriado tratamento), preservação (manutenção sem 

deteriorização), paliação (promoção de conforte e cuidado) e preferência (dar preferência aos 

desejos do paciente).  

O décimo posicionamento determina que o paciente, os cuidadores devem ser 

educados sobre a SCALE e sobre o plano de cuidados que ser implementado.  

Por fim, ressaltamos a importância do cuidado de enfermagem ao idoso, em relação ao 

envelhecimento da pele. Assim como ocorrem em outros sistemas como destacados no 

sistema cardiovascular e cognitivo, torna-se importante atenção de enfermagem tanto para 

prevenção de problemas quanto para o suporte emocional daquele que enfrenta alterações em 

sua autoimagem. 
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3- MÉTODO 

 

           Trata-se de um estudo quantitativo do tipo mapeamento cruzado. Diversas ferramentas 

podem ser utilizadas para viabilizar e evidenciar a utilização das classificações de 

enfermagem na prática, uma delas, seria o Crossmaping (Mapeamento Cruzado), que pode ser 

utilizado para comparação entre a linguagem padronizada e a linguagem do cotidiano dos 

serviços ou ainda com outros sistemas de classificação.  

O mapeamento cruzado é definido como um processo para explicar algo, através do 

uso de palavras com significado igual ou semelhante ao padronizado (DELANEY E 

MOORHEAD, 1997). Tem sua aplicabilidade nos casos em que se deseja analisar dados 

contidos no processo de enfermagem, nos diferentes campos de cuidado, através da 

comparação entre informações existentes no prontuário do paciente e as classificações de 

referência para a prática de enfermagem (COENEN, RYAN E SUTTON, 1997). 

 Nonino, Napoleão, Carvalho e Petrilli Filho (2008) realizaram um estudo de revisão 

sobre a utilização do mapeamento cruzado na prática de enfermagem, identificando que essa 

ferramenta tem sido usada predominantemente para mapear linguagens não padronizadas com 

linguagens padronizadas.  

Este mesmo estudo identificou a utilização do crossmapping para comparação entre 

duas linguagens padronizadas. Foi também ressaltado o uso do mapeamento cruzado por 

serviços de saúde que desejam implantar os sistemas de classificação, mas já possuem um 

sistema de organização própria a fim de demonstrar que dados existentes podem ser 

mapeados nas classificações de Enfermagem e adaptados para a linguagem padronizada. 

Portanto, um método aplicável ao estudo pretendido, pois através do mapeamento 

cruzado pode-se realizar estudos que demonstrem que os dados de enfermagem existentes em 

diferentes cenários podem ser mapeados nas classificações de enfermagem. E assim, 

adaptados para a linguagem padronizada.  



37 

 

A forma de utilização do Crossmapping deve respeitar apresentação dos termos a 

serem comparados paralelamente e a explicação precisa das regras adotadas para comparação 

dos termos e as adaptações necessárias a partir dessas regras, estes considerados neste estudo 

(LUCENA e BARROS, 2005).  

  De acordo com as autoras Lucena e Barros (2005) para a utilização do mapeamento 

cruzado como ferramenta para coleta de dados entre uma unidade hospitalar que não utiliza 

linguagem padronizada, em comparação com a NIC, faz- se necessária a obediência às 

seguintes regras:  

 

Quadro 6. Regras para realização de mapeamento cruzado. LUCENA e BARROS, 2005. 

1 - Mapear usando o contexto do diagnóstico de enfermagem;  

2 - Mapear o “significado” das palavras, não apenas as palavras 

3 - Usar a “palavra-chave” na intervenção, para mapear para a intervenção NIC; 

4 - Usar os verbos como as “palavras- chave” na intervenção; 

5 - Mapear a intervenção partindo do rótulo da intervenção NIC para a atividade 

6 - Manter a consistência entre a intervenção sendo mapeada e a definição da intervenção 

NIC; 

7 - Usar o rótulo da intervenção NIC mais específico; 

8 - Mapear o verbo “investigar” para as atividades “monitorar” da NIC 

9 - Mapear o verbo “traçar gráfico” para a atividade “documentação”; 

10 - Mapear o verbo “ensinar” para intervenção/atividade ensino quando o enfoque principal 

for sobre o ensino; 

11 - Mapear o verbo “ensinar” para o rótulo da intervenção NIC específica quando o ensino 

for menos intenso ou relacionado com outra atividade na ordem/intervenção geral; 

12 - Mapear o verbo “ordenar” para a intervenção “manejo do suprimento”; 

13 - Mapear as intervenções que têm dois ou mais verbos para as duas ou mais intervenções 

NIC correspondentes. 

Lucena &Barros. Revista Acta Paulista Enfermagem. 2005 

 

 Estas regras podem ser utilizadas integralmente ou de acordo com as características 

necessárias do estudo em desenvolvimento. Para execução do método mapeamento cruzado 

nesta pesquisa, seguimos três etapas, conforme apresentado na figura 1: 

 



38 

 

 

 

 

  

Elaborou-se o instrumento de coleta de dados, com base nas 13 regras descritas. Para a 

realização da pesquisa, tornou-se necessária a realização do teste piloto no próprio cenário da 

pesquisa.  

 

Teste Piloto  

No teste piloto, verificou-se, por exemplo, a necessidade de saber as atividades 

realizadas na prática para cada intervenção mapeada. Tivemos o anseio de compreender mais 

aprofundadamente o cuidado de enfermagem realizado para o idoso em cada circunstância 

evidenciada pela intervenção.  

Tornou-se fundamental a construção de um instrumento sensível e capaz de captar as 

prescrições de enfermagem prescritas em um cenário real, mesmo que estas estivessem pouco 

destacadas como prescrição e diluídas nas evoluções de enfermagem. 

Assim, teve-se um primeiro instrumento construído (APENDICE A) que foi testado e 

a seguir elaborou-se um segundo instrumento (APENDICE B), este novamente testado no 

cenário do estudo e que tornou-se válido para captação dos dados.  

Após o teste piloto realizado nos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011 

investigou-se 15 pacientes que ao final, por atenderem aos critérios de estudo foram incluídos 

da amostra.  

Este instrumento na primeira parte refere-se a à caracterização do idoso conforme 

sexo, faixa etária, história patológica e tempo de internação. Na segunda parte, tem-se a 
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identificação do responsável pelo registro dos cuidados de enfermagem no prontuário e uma 

tabela para a transcrição dos registros de enfermagem.  

Com a transcrição na íntegra dos cuidados registrados nos prontuários, buscou-se 

identificar as atividades realizadas e assim, realizar o mapeamento das intervenções e 

atividades realizadas para o cuidado da pele do idoso, bem como a possível identificação de 

atividades ou intervenções para o cuidado da pele do idoso que não estão descritas na NIC.  

 

Coleta de Dados 

Selecionaram-se aleatoriamente prontuários de pacientes com os seguintes critérios de 

inclusão: internação superior a 24 horas, idade igual ou maior que 60 anos, consentimento 

livre e esclarecido de participação na pesquisa, assinado pelo paciente ou seu responsável. 

Consideraram-se registros de enfermagem dos plantões diurnos e noturnos, pois acredita-se 

que não deveriam ser excluídas as evoluções por turno de trabalho. Consideraram-se também 

os registros realizados por enfermeiros e técnicos de enfermagem, sendo identificada a autoria 

dos registros.  

Exclui-se da amostra os pacientes recém-admitidos, idade inferior a 60 anos, ausência 

de registros de enfermagem com cuidados da pele, registros incompletos e pacientes que não 

concordassem em assinar o termo de consentimento.  

O período de coleta de dados compreendeu os meses de março a agosto de 2011. 

Inicialmente projetou-se um período de 3 meses, porém, problemas com a autorização ética da 

pesquisa, mudanças na política das instituições e o difícil cálculo da amostra ( realizado pelo 

número de idosos internados e não pelo ocupação de leito clínico ou cirúrgico), impediram o 

cumprimento do prazo previsto.  

Com a rotina de coleta, tinha-se semanalmente em cada um dos cenários, a busca por 

prontuários novos e o seguimento /acompanhamento durante o período de internação, 

totalizando ao final 75 prontuários, acompanhados em 376 reavaliações. Ocorreu a exclusão 

de 19 prontuários por ausência de dados completos para a análise.  

A figura 2 propõe sintetizar o desenho do estudo delineando as etapas metodológicas 

percorridas.  
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Aspectos éticos  

Cabe ressaltar que o presente projeto foi aprovado Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), sob o número de protocolo CEP/ CMM/ 

HUAP: CAAE: 0176.0.2258.000-10.  

Para tal, percorreu-se um caminho árduo, pois necessitou-se da autorização formal 

firmada na assinatura da folha de rosto (SISNEP/MS) das instituições sediadoras, envolvendo 

várias reuniões de detalhamento da pesquisa, resultando em atraso na entrega da folha e 

necessidade de nova submissão ao comitê, até que finalmente fosse aprovado.  

Concordou-se com um coleta de dados utilizando os registros de enfermagem contidos 

no prontuário do paciente  mediante a autorização do mesmo ou de seu responsável legal, bem 

como da instituição onde o paciente se encontrava hospitalizado, através da assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (APENDICE D). 

Firmou-se que os resultados do trabalho seriam utilizados tão somente para fins 

científicos, que o estudo não traria risco ao paciente e, como benefícios, os dados seriam 

devolvidos a instituição de estudo para direcionamento da prática de enfermagem.  
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Cenário do Estudo  

Trata-se de três hospitais no município de Niterói, região metropolitana do Rio de 

Janeiro, sendo dois hospitais privados de pequeno porte e um público de grande porte. 

Optamos por estes cenários, por serem considerados “referência” no atendimento do idoso 

este município.  

O primeiro cenário denominado Hospital A, é um hospital universitário, campo de 

ensino teórico-prático dos cursos de enfermagem, medicina, nutrição, farmácia, psicologia, 

serviço social, dentre outras.  

O serviço de enfermagem neste cenário possui Manual de Procedimento Operacional 

Padrão, elaborado pelos enfermeiros do Serviço de Educação Permanente com a colaboração 

dos enfermeiros da assistência e gerência dos setores do hospital. 

Este Manual foi instituído no ano de 2008 e atualizado no ano de 2010, abrangendo 

cuidados de enfermagem gerais e específicos de acordo com as unidades, por exemplo, centro 

cirúrgico e centro de tratamento intensivo. O hospital universitário não dispõe de leitos 

exclusivos para internação de idosos. Da mesma forma, o Manual não dispõe de padronização 

para cuidados gerontológicos.  

No entanto, a Enfermagem Dermatológica é contemplada com protocolos 

determinados pela chefia de enfermagem em conjunto com enfermeiros especialistas de cada 

setor. 

O segundo cenário, Hospital B, é um hospital privado de pequeno porte. Sua inserção 

histórica no município de Niterói deu início com atendimento a pacientes cardiopatas, para 

tratamento clínico ou cirúrgico.  

O perfil de atendimento da clientela modificou-se com o decorrer dos anos. 

Atualmente o hospital conta com equipe médica e de enfermagem de especialidades como 

clínica médica, intensivismo adulto, neurologia e gerontologia, além da cardiologia, com 

clientela predominantemente idosa, segundo os dados informados pelo serviço de internação e 

alta da instituição.  

Possui 27 leitos para internação do tipo quarto/enfermaria; possui 11 leitos de Centro 

de Tratamento Intensivo geral e 18 leitos de Unidade Coronariana Intensiva e pós-operatório.  

A equipe de enfermagem trabalha também com protocolos de atendimento. Os 

protocolos são informatizados, e gerados nas prescrições dos enfermeiros tem o nome de 

“Procedimentos de Enfermagem”. Nele, encontram-se orientações para a prevenção e 

tratamento de lesões na pele.   

O terceiro cenário, Hospital C, é um hospital com cerca de 190 leitos, incluindo 
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serviço de Maternidade (40 leitos), Clínica Geral (80 leitos) e Unidade de Tratamento 

Intensivo (70 leitos).  

Importante ressaltar que no momento da coleta de dados, este hospital encontrava-se 

em expansão para melhor atender a demanda, com alguns leitos interditados para a reforma, o 

que acabou por limitar a amostra em participação neste estudo, mas não interferiu na análise.  

Possui protocolos para prevenção de úlcera por pressão nos pacientes acamados, 

incluindo mudança de decúbito, posicionamento e conforto no leito e hidratação da pele.  

 

Sujeitos do Estudo  

A amostra constitui-se de 75 prontuários de pacientes idosos maiores de 60 anos, com 

diagnóstico de enfermagem integridade da pele prejudicada.  

Considerando-se que em nenhum dos cenários havia um setor específico para 

internação de idoso, considerou-se o número total de leitos para  internação e realizou-se uma 

busca exaustiva junto ao serviço de internação e alta de cada hospital para identificar o 

número de internação de idosos no período de três meses. Assim, foi calculada a amostra que 

seria significativa para cada hospital, sendo: 

- Hospital A: 200 leitos de internação, com média de 75 internações. Foram coletados 

30 prontuários; 

- Hospital B: 27 leitos de internação, com média de 40 internações de idosos. Foram 

coletados30 prontuários; 

- Hospital C: 80 leitos de internação, com média de 30 internações de idosos. Foram 

coletados 15 prontuários.  

  

 

Análise dos Resultados 

 Para análise dos dados, sumarizaram-se os cuidados de enfermagem que constavam 

nos prontuários mapeados.  

Tendo em vista que nossa busca são as intervenções de enfermagem para os 

diagnósticos: Integridade da Pele Prejudicada, Integridade Tissular Prejudicada e Risco de 

Integridade da Pele Prejudicada, tomamos consciência da necessidade de valorizar no 

mapeamento os cuidados direcionados para estes diagnósticos.  

 Assim sendo, elaborou-se um documento no Google Works com planilhas EXCEL 

(APENDICE C) onde foram digitadas as intervenções propostas pela NIC para os três 

diagnósticos acima citados. Dessa forma, ao digitar uma palavra, este documento localizava a 
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que intervenção se referia. Este procedimento auxiliou a correlacionar a atividade registrada 

na prática e com a classificação padronizada para o cuidado do idoso. 

 Após a transcrição dos prontuários e cruzamento com a linguagem da NIC, realizou-se 

a análise descritiva, sob a forma de tabelas e gráficos os dados observados, expressos pela 

frequência (n) e percentual (%) para dados categóricos (qualitativos) e pela média, desvio 

padrão, mediana, mínimo e máximo para dados numéricos. 

 A análise estatística inferencial foi composta pelos seguintes métodos: 

 Análise estatística foi processada pelo software SAS 6.11 (SAS Institute, Inc., 

Cary, North Carolina) e pelo SPSS versão 14.0. 

 Teste t de Student para amostra independentes foi aplicado para verificar se 

existe diferença significativa na idade média entre as diferentes intervenções realizadas. para a 

comparação das variáveis entre dois subgrupos (ou categorias) foi aplicado o teste de Mann-

Whitney (não paramétrico); e 

 Teste ANOVA de Kruskal-Wallis
1
 e o correspondente teste de comparações 

múltiplas de Dunn
2 
(não paramétrico) para a análise entre três subgrupos. 

 

Também foram utilizados métodos não paramétricos, pois as variáveis não 

apresentaram distribuição normal (distribuição Gaussiana), devido a grande dispersão e 

rejeição da hipótese de normalidade segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov.  

O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A análise 

estatística foi processada pelo software estatístico SAS
®

 System, versão 6.11 (SAS Institute, 

Inc., Cary, North Carolina). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 - RESULTADOS  

 

 

4.1 – Caracterização sóciodemográfica e clínica  

 

Na tabela 1 tem-se o perfil geral dos 75 prontuários analisados quanto às 

características sociodemográficas e clínicas (sexo, idade, estado civil, procedência e 

dias de internação), descritas pela frequência (n) e o percentual (%). 

  

 

Tabela 1. Distribuição das variáveis sócio-demográficas e clínicas entre os idosos 

hospitalizados. MACCS/EEAAC/UFF. Niterói, 2011. 

 
Variável  

Categoria n % 

Sexo 
Masculino 35 46,7 

Feminino 40 53,3 

Idade (anos) 73,6 ± 7,8  (60 a 91) 

Estado civil 

Casado 37 49,3 

Viúvo 21 28,0 

Divorciado 5 6,7 

Solteiro 12 16,0 

Procedência 

Niterói 55 73,3 

São Gonçalo 14 18,7 

Outros 6 8,0 

Dias de internação 
< 10 dias 26 34,7 

> 10 dias 49 65,3 

A idade (em anos) foi expressa pela média ± desvio padrão (mínimo - máximo). 

 

 



45 

 

Na idade tem-se uma alta variabilidade com desvio padrão de 7,8 com idade 

mínima e máxima variando de 60 a 91 anos, abordando a heterogeneidade da amostra 

quando se trata de estudos com idosos. 

Verificou-se pouca diferença na variável sexo, apesar da suposta tendência de 

feminilização na velhice (53,3%). Quanto à procedência, como esperado obteve-se a 

prevalência de moradores de Niterói 55 (73,3), cenário deste estudo.  

Observa-se também uma alta prevalência no número de dias de internação, 

sendo mais frequente o fenômeno “mais de 10 dias” (65,3%), ou seja, trata-se de 

internações de longo prazo, considerando que a população em estudo é de pessoas 

idosas, o que implica em um maior risco de complicações pelo tempo de permanência 

hospitalizado. 

Tal aumento dos dias pode-se relacionar ao motivo da internação, muitas vezes 

por se tratar de uma doença de tratamento complexo ou mesmo comorbidades como 

demonstrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Distribuição das comorbidades e causas de internação entre os idosos 

hospitalizados. MACCS/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2011. 

       

 
Variável clínica n % 

 
Doenças Cardiovasculares 67 49,3 

 
Câncer  24 17,8 

 
Doenças Infecciosas  12 8,8 

 
Diabete Mellitus  9 6,6 

 
Diagnóstico secundário 6 4,4 

 
Doenças respiratórias 4 2,9 

 
Doenças geniturinárias  4 2,9 

 
Alzheimer  4 2,9 

 
Traumatismo 3 2,2 

 
Anemia  3 2,2 

 
Total  136 100 

 

 

Tem-se em destaque a média de aproximadamente dois diagnósticos médicos 

por pessoa, sendo exatamente 1,82 de média e totalizando 136 doenças identificadas nos 

prontuários.  

Verifica-se uma alta prevalência de doenças cardiovasculares 67(89,3) e câncer 
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24(32) que somadas representam 67,15% das causas de internação, demonstrando sua 

importância no perfil epidemiológico do idoso hospitalizado.  

Entre as doenças cardiovasculares teve-se a Hipertensão Arterial Sistêmica como 

o agravo mais prevalente 44(65,6), as demais doenças cardiovasculares esteve 

relacionada a: Insuficiência cardíaca congestiva 6(8,9), Trombose venosa profunda 

6(8,9), Acidente vascular cerebral 2(2,9), Infarto agudo do miocárdio 6(8,9), 

Insuficiência cardíaca congestiva 6(8,9), Síndrome coronariana aguda 2(2,9), Ataque 

isquêmico transitório 1 (1,4), Fibrilação atrial crônica 1(1,4) e Urgência hipertensiva 2 

(2,9).  

Em relação ao câncer, observa-se que o principal tipo foi o abdominal a 

esclarecer 5(3,70), seguido de reto 4(2,96), câncer de próstata 4(2,96), bexiga 3(2,22) , 

útero 3(2,22) e fígado 1(0,74).  

Detalhando as doenças infecciosas tivemos: Pneumonia 5(3,7), Infecção do trato 

urinário 2(1,48), Sepse urinária 2(1,48), Síndrome infecciosa à esclarecer 2(1,48) e 

Sepse pulmonar 1(0,74).  

Quanto às doenças geniturinárias teve-se a presença de Cálculo renal 2(25), 

Insuficiência renal crônica 2(25).  

Classificou-se como “Diagnóstico Secundário” os agravos de outras co-

morbidades, teve-se: dor 3(2,22), depressão 2(1,48) e prostração 1 (0,74) estas 

motivaram a internação de 6 dos idosos em estudo em associação com outras doenças 

como Alzheimer e câncer.  Tais doenças, apesar de não ocasionarem ou estarem 

diretamente relacionadas com abrasivos e/ou rompimento da pele, se fizeram presentes 

em 24(32) pacientes, conforme descritas na Tabela 3 e detalhadas no Apêndice E. Isto 

pode relacionar-se com o fato de tais doenças ocasionarem incapacidades e limitações, 

estimando-se pelo registro no prontuário que 30(40) pacientes permaneciam restritos ao 

leito. 

Como sete indivíduos apresentam mais de uma ferida na pele, somou-se ao todo 

32 lesões relacionadas a presença de feridas e úlceras por pressão ou mesmo pacientes 

com mais de uma úlceras de pressão (UP).  A caracterização das lesões da pele é 

apresentada na Tabela 3, a seguir.  
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Tabela 3. Distribuição do tipo de lesão presentes nos idosos hospitalizados. MACCS/ 

EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2011. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que as úlceras por pressão (UP) lideram o tipo de lesão mais 

comumente encontrada na população idosa, somando-se 15 (46,89) das variadas 

localizações (sacra, calcânea, orelha, occipital, e dorso) com as lesões bolhosas 2(6,25) 

consideradas conceitualmente como precursoras da UP, pode-se considerar o índice de 

UPs somando 17(53,14), ou seja, mais da metade do total de feridas encontradas.  

Já as feridas cirúrgicas 5 (15,63), ostomias 2(6,25), drenos e cateteres 2(6,25) 

pode-se classificar como feridas agudas, e incitam cuidados nos idosos para proteção da 

pele, cicatrização precoce e controle da infecção, como veremos adiante na 

apresentação das intervenções de enfermagem mapeadas.  

A ferida de coto de amputação presente em 2(6,25) sujeitos apesar de 

considerada aguda por ser realizada cirurgicamente, se associa as complicações 

vasculares e diabéticas, dando ênfase a necessidade de cuidados complexos de 

enfermagem e medicina. 

Quanto à Ferida com Drenagem por osteomielite tratava-se de uma ferida de 2 

intenção com diagnóstico médico de infecção a esclarecer, sendo fundamentalmente 

seus cuidados durante a hospitalização centrada no trabalho da enfermagem.  

 

 

 

Tipo de lesão n f 

Úlcera por pressão em região sacra  9 28,13 

Ferida cirúrgica  5 15,63 

Úlcera de pressão em calcâneo 3 9,38 

Coto de Amputação 2 6,25 

Lesões Bolhosas 2 6,25 

Drenagem por osteomielite 1 3,13 

Cistostomia 1 3,13 

Úlcera por pressão em dorso 1 3,13 

Gastrostomia 1 3,13 

Inserção de dreno 1 3,12 

Úlcera por pressão em região occipital  1 3,13 

Úlcera por pressão em orelha 1 3,13 

Inserção de cateter 1 3,13 

Total 32 100 
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4.2 – Intervenções e atividades de Enfermagem Mapeadas no Prontuário  

 

Obteve-se 1756 repetições entre as 57 atividades de enfermagem mapeadas nos 

75 prontuários analisados durante as 376 avaliações. Destas 57 atividades compõem 22 

intervenções de enfermagem segundo a NIC, sendo: 

 Dezessete (17) intervenções descritas para os Diagnósticos de 

Enfermagem Risco para Integridade da Pele Prejudicada (RIPP), 

Integridade da Pele Prejudicada (IPP) e, Integridade Tissular 

Prejudicada (ITP);  

 Quatro (04) intervenções descritas na NIC, mas não relacionadas/listadas 

para os referidos DE;  

 Uma (01) intervenção nova;  

 

Estas apresentadas no Quadro 7, tendo na primeira coluna a linguagem NIC, e 

na segundo coluna a atividade conforme mapeada na prática. 

 

Quadro 7. Distribuição das Atividades de enfermagem mapeadas no Prontuário 

MACCS/UFF. Niterói-RJ, 2011. 

 
Intervenção NIC Atividades Mapeadas  

1 - Monitorização de Sinais 

vitais 

Verificar sinais vitais/aferir sinais vitais 

2 - Supervisão Cuidados gerais de enfermagem/ Observação/mantido em 

observação/segue em observação/ Anotar intercorrências/ registrar 

intercorrências 

3 - Banho Banho de aspersão em cadeira higiênica/ banho no leito / 
Encaminhar para o banho/ encaminhar para higiene 

4 - Cuidados com repouso 

no leito 

Higiene ocular, Higiene oral (com cepacol ou bicarbonato) / 

Massagem de conforto/ Manter repouso no leito/ Repouso no 

leito/mantido em repouso no leito/segue em repouso no leito 

5 - Controle de Nutrição Aceitação da dieta /registrar aceitação/ verificar aceitação 

6 - Administração de 

Medicamentos 

Administração de medicamentos via oral 

7- Prevenção de úlceras de 
pressão 

Hidratação da pele, Manter lençol limpo e esticado/ Proteger 
proeminências ósseas/ Massagem de conforto/Mudança de decúbito/ 

uso de Colchão Pneumático/   

8 - Controle de Infecção Datar punção venosa/ Cuidados com Acesso venoso periférico/ 

Cuidados com Acesso venoso profundo/ Cuidados com drenos/ 
Observar sinais de flebite/registrar sinais de flebite 

9 - Cuidados com local de 

Incisões 

Curativo em sitio cirúrgico 

10 - Controle Hídrico   Hidratação venosa/mantido em hidratação venosa  

11- Cuidados com 

Ostomias 

Cuidados com ostomias/Registrar volume/características das 

eliminações por colostomia/ Cuidados com cistostomia/ Curativo em 

gastrostomia 



49 

 

12 - Controle de pressão 

sobre as áreas do corpo 

Manter lençol seco e esticado/ Proteger proeminências ósseas/ 

Mudança de decúbito/ realizar mudança decúbito/ Uso de colchão 

pneumático/ Manter cabeceira elevada 

13 - Cuidados com a pele: 

tratamentos tópicos 

Compressa morna para alivio de edema/ aplicar compressa morna 

14 - Cuidados com 

aparelho gessado 

Cuidados com aparelho gessado/ proteger extremidades da perna 

engessada 

15 - Cuidados com Lesões  Curativo com acido graxo essencial/ Curativo com papaína/ Curativo 

com hidrocolóide/ Uso de álcool 70% para curativo/ Curativo com 

Alginato/ Cuidados com furunculose/curativo em furunculose / 

Curativo com hidrogel/ Curativo hidropolímero/Curativo em região 
coxo-femural 

16 - Cuidados com úlceras 

de pressão 

Curativo com ácido graxo essencial, curativo com papaína, curativo 

com hidrocoloide/ uso de álcool 70% / curativo com hidrogel/ 
curativo hidropolímero / curativo em região coxo-femural 

17- Cuidados na 

Amputação 

 Curativo em coto de amputação/ cuidados com amputação 

Mapeadas para outros diagnósticos 

 

18 - Aspiração de vias aéreas  Aspiração de vias aéreas superiores e traqueostomia/ limpeza 

de endocânula de traqueostomia/  

19 - Controle de Constipação Avaliar a freqüência e consistência de eliminações intestinais 

20 - Controle de Prurido Orientar o paciente a não coçar a pele/administração de 
medicamento 

21 - Sondagem Vesical Realizado cateterismo vesical /passado sonda vesical 

Sem correspondência com a NIC 

22 - Uso de fralda Uso de fralda geriátrica/ troca de fralda geriátrica/ mantendo 
uso de fralda geriátrica  

 

  

 Portanto, das intervenções mapeadas, a maioria se destina ou implica no cuidado 

com a pele. Tem-se a descrição de 5 intervenções específicas para o cuidado da pele ( 

Cuidados com a pele: tratamentos tópicos; Cuidados com local de Incisões; Cuidados 

com úlceras de pressão; Cuidados com Ostomias; Cuidados com lesões).  

 E ao considerar aquelas que se não realizadas podem comprometer a pele e ou 

implicam no cuidado com a pele, somam-se seis intervenções ( Banho, Cuidados com 

repouso no leito; Prevenção de úlceras  de pressão , Controle de pressão sobre as áreas 

do corpo; Cuidados com aparelho gessado; Cuidados com amputação). Assim tem-se 

onze intervenções destinadas ao cuidado da pele, totalizando 50 % das intervenções 

mapeadas.  

 Entre as seis intervenções consideradas gerais ( Supervisão, Monitorização dos 

Sinais Vitais, Controle de medicamentos, Controle de  nutrição, Controle de Infecção e 

Controle Hídrico), apesar de basais, foram mais presentes quando se considera a 

presença/percentual de atividades descritas no prontuário, como tido na tabela 4.  

 Apesar do Controle de Nutrição, Controle de Infecção e Controle Hídrico 
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conterem intervenções específicas que implicam no cuidado da pele, neste estudo estas 

se apresentaram de forma geral ao cuidado do paciente hospitalizado, e não foram 

descritas nos prontuários como intervenções diretamente para a pele.  

 Das 4 atividades não relacionadas aos diagnósticos estudados, pode-se suscitar 

que uma delas, Controle de Prurido, se relaciona com cuidado com a pele, porém não 

está descrita na NIC para os diagnósticos IPP, ITP e RIPP. O mesmo fato acontece com 

a intervenção “Uso de Fralda” 

 Na tabela 4 são apresentadas as frequências de cada atividade mapeada nos 

prontuários. 

 

 

 

Tabela 4. Distribuição das Atividades de enfermagem mapeadas nos prontuários dos 

idosos hospitalizados. MACCS/EEAAC/UFF. Niterói-RJ, 2011 

 

 

Intervenção mapeada n % 

1. Supervisão 327 17,48 

2. Monitorização de Sinais Vitais 219 11,72 

3. Banho 216 11,55 

4. Cuidados com Repouso no Leito 189 10,10 

5. Controle de Nutrição 174 9,30 

6. Controle de Infecção 110 5,88 

7. Controle de Medicamentos 138 7,38 

8. Prevenção de Úlceras de Pressão 132 7,06 

9. Controle de Pressão nas Áreas do 

Corpo 

155 8,29 

10. Cuidados com Úlceras de Pressão 32 1,72 

11. Controle Hídrico 16 0,85 

12. Cuidados com Local da Incisão  15 0,81 

13. Cuidados com Ostomias 14 0,75 

14. Cuidados com Lesões  10 0,53 

15. Cuidados com a Pele: tratamento 

tópico 

4 0,22 

16. Cuidados com Aparelho Gessado 1 0,05 

17. Cuidados na Amputação  4 0,22 

Mapeadas para outros diagnósticos  

1. Controle de Constipação  46 2,46 

2. Aspiração de Vias Aéreas  19 1,02 

3. Sondagem Vesical 8 0,42 

4. Controle de Prurido  5 0,27 

Sem correspondência na NIC 

1. Uso de Fralda  36 1,92 

Total 1870 100 
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Como dito anteriormente, ao analisarmos as atividades que compõem as 

intervenções, tem-se uma discreta mudança na relevância dos cuidados com a pele do 

idoso na prática de enfermagem, somando 984(56,03%) atividades classificadas como 

gerais; relacionadas ao cuidado com a pele 697(39,69); e diretamente a pele 147(8,37), 

ou seja, 48,06% destinados a cuidados com a pele.  

Têm-se ainda as atividades que foram mapeadas para outros diagnósticos de 

enfermagem sendo com correspondência na NIC 78 (4,17) e, 36(1,92) referente ao 

cuidado “Uso de Fralda”, não descrita na NIC, mas como visto emergente na prática de 

enfermagem gerontológica.  

A presença dos cuidados gerais neste estudo pode relacionar-se ao fato de ter-se 

mapeado os registros realizados por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 

(gráfico 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se um registro superior dos técnicos e auxiliares de enfermagem (56%). 

Sabe-se que na divisão técnica do trabalho estes são responsáveis pelo cuidado geral de 

Enfermagem, cabendo aos enfermeiros os cuidados específicos e complexos, assim 

como o planejamento do cuidado/intervenção.  

Isto corrobora os dados da lista de verbos mapeados considerando os registros 

das prescrições de enfermagem (realizadas por enfermeiros) e as evoluções de 

enfermagem (realizadas por enfermeiros, auxiliares e técnicos e enfermagem) 

apresentadas na Tabela 5. 

 

 

Tabela 5.  Distribuição dos Verbos mapeadas nos prontuários dos idosos 

hospitalizados. MACCS/EEAAC/ UFF. Niterói – RJ 

 

VERBO REGISTRO n f 

Registros de Intervenção

44%

56%

Enfermeiros 

Técnico e Auxiliar de
Enfermagem 
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Realizar Feito, realizado, efetuado 773 43,94 

Avaliar Avaliado, verificado, examinado 337 19,15 

Monitorar Acompanhar, monitorado, segue acompanhado aos 

cuidados de enfermagem 

200 11,37 

Registrar Registrado, anotado, anotar 160 9,09 

Observar Observar, observado, segue em observação  147 8,53 

Oferecer Oferecido, oferecer 108 6,14 

Supervisionar Supervisionado, supervisão, supervisionar 28 1,59 

Encaminhar Encaminhado, encaminhar, encaminho 5 0,28 

Orientar Orientado, orientar  1 0,05 

TOTAL  1756 100 

 

 

 Destacam-se ações de execução prática ao paciente, ações de ordem biológica e 

de observação, ou seja, de caráter geral.  

 Podem-se ponderar poucos registros de enfermagem quanto às atividades 

psicossociais, sociofamiliares, afetivas e espirituais. Estas são importantes ao considerar 

a necessidade de cuidado integral do idoso e sua rede cuidadora, merecendo atenção 

especial da enfermeira.  

Contudo, especula-se o sub-registro dessas intervenções, considerando que elas podem 

ter sido realizadas e não registradas, devido ao caráter subjetivo dessas intervenções.  

  

 

4.3 – Intervenções de Enfermagem mapeadas para cada Diagnóstico de 

Enfermagem 

  

Devido à proximidade conceitual entre os diagnósticos em estudo Risco de 

Integridade da Pele Prejudicada, Integridade da Pele Prejudicada e Integridade Tissular 

Prejudicada, tornou-se imperativo detalhar minuciosamente sua definição, 

estabelecendo critérios para a seleção do mapeamento da intervenção para cada um. 

Pela definição da NANDA pode parecer simples diferenciá-los, contudo na 

prática, não se obteve estes diagnósticos registrados explicitamente nos prontuários; 

associado a informações imprecisas sobre o estágio das UPs e registros sucintos sobre o 
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aspecto das lesões; dificultou-se ainda mais sua diferenciação. 

Assim recorreu-se às informações do paciente; tipo de cuidado oferecido a pele 

como produto utilizado; localização e tipo da ferida; frequência de realização do 

curativo; e evolução da ferida; para se formular os DEs. 

Como segundo passo para o mapeamento por diagnóstico necessitava-se cruzar 

os Diagnósticos com a disposição prévia contida na NIC que, por vezes, também 

tornou-se confundidor. 

Intervenções destinadas conceitualmente a ITP estava na lista de IPP e RIPP, e 

vice-versa. Como veremos nos casos das ostomias que se trata de uma mucosa 

exteriorizada, mas não descrita para ITP, ou mesmo os cuidados com amputação que 

atinge tecidos muscular, ósseo e vascular, aqui neste estudo estão consideradas para IPP 

e RIPP. 

Entende-se, assim, que distinguir cuidados com a pele como superficiais e 

profundos, Integridade da Pele Prejudicada (casos superficiais) ou Integridade Tissular 

Prejudicada (casos profundos), pode induzir ao erro, já que uma ferida cirúrgica o 

cuidado é superficial, mas tecidos profundos são lesionados e, portanto trata-se de ITP. 

Ou mesmo considerar que quando se cuida de uma lesão profunda também se destina 

cuidados ao redor da pele, e isso não quer dizer que o individuo venha a ter IPP e ITP. 

Portanto, questões complexas que necessitam de ser investigadas 

conceitualmente para o diagnóstico, mas aqui considerou-se a forma proposta 

originalmente na linguagem NIC. 

 Então, nos casos de feridas descritas como superficiais, observou-se a utilização 

de curativos em placa e com a finalidade de hidratação e assim, confirmou-se a 

classificação como pele. O mesmo aconteceu para feridas descritas com profundas, com 

a utilização de curativos para absorção de exsudato, ou terapias alternativas como a 

pressão negativa controlada (VAC). O mesmo aconteceu nos casos com necrose ou 

infecção na ferida, em que o tipo de curativo utilizado permitiu identificar a extensão da 

lesão tecidual e classificar como pele ou tissular. 

 No caso de punções, cateteres e drenos, sabe-se que o contato se dá com tecido 

vascular, e que há punção de camadas da epiderme, derme e subcutâneo para acessá-lo. 

Assim, apesar de classificadas como Integridade da Pele Prejudicada, são consideradas 

Integridade Tissular  Prejudicada e Risco para Integridade da Pele Prejudicada.  

 Assim, obteve-se 614 atividades categorizadas para o Diagnóstico Risco de  

Integridade da Pele Prejudicada , 578 para Integridade da Pele Prejudicada e 424 para 
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Integridade Tissular  Prejudicada. Todas estas foram detalhadas nos subitens que se 

seguem abaixo.  

 

 

4.3.1 - Risco para Integridade da Pele Prejudicada  

 

O Diagnóstico de Enfermagem Risco para Integridade da Pele Prejudicada é 

definido como “Risco de a pele ser alterada de forma adversa”. Neste caso, 

consideramos que o paciente apresente a pele íntegra, porém existe a possibilidade de 

lesões acontecerem o que motiva intervenções de enfermagem para a prevenção ou 

ainda, que o paciente tenha uma lesão em determinada área do corpo e risco para 

desenvolver novas lesões em outras áreas.  

Entres os fatores de risco deste diagnóstico, temos extremos de idade, mudanças 

no turgor da pele, mudanças no estado metabólico e proeminências ósseas, que podemos 

relacionar com o paciente idoso hospitalizado.  

A detecção de risco, impulsiona o enfermeiro a implementar medidas de 

prevenção ou tratamento, por isso identificamos as intervenções mapeadas para esse 

diagnóstico.  

Intervenções sugeridas são aquelas definidas pela NIC como um conjunto 

fundamental para cada especialidade. Incluem as intervenções realizadas com maior 

frequência pelos enfermeiros para o alcance de resultados com o paciente. Estas são 

apresentadas para RIPP na tabela 6. 

  

Tabela 6. Mapeamento Cruzado entre Atividades Mapeadas e Classificação NIC 

Sugeridas para Risco Integridade da Pele Prejudicada. UFF/EEAAC/MACCS. 

Niterói-RJ. 

 

Intervenção NIC Atividade Mapeada n % 

1- Supervisão Observação/mantido em 

observação/segue em observação 

 58 19,72 

Cuidados gerais de enfermagem  54 18,36 

Anotar intercorrências/ registrar 

intercorrências  

5 1,70 

2- Prevenção de úlceras 

de pressão  

Hidratação da pele 16 

 

5,44 

Manter lençol limpo e esticado 4 1,36 

Proteger proeminências ósseas 8 2,72 
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Massagem de conforto 2 0,68 

Mudança de decúbito 7 2,38 

Uso de Colchão Pneumático 

 

10 3,40 

3- Controle de Infecção Cuidados com Acesso venoso periférico  40 

 

13,60 

Observar sinais de flebite/registrar 

sinais de flebite 

10 

 

3,40 

Datar punção venosa 

 

9 

 

3,06 

4- Cuidados com 

Ostomias 

Cuidados com colostomias 2 

 

0,68 

Registrar volume e as características das 

eliminações por colostomia 

2 

 

0,68 

Cuidados com cistostomia 2 0,68 

5- Controle de pressão 

sobre as áreas do 

corpo 

Manter cabeceira elevada 30 10,20 

Uso de colchão pneumático 10 3,40 

Proteger proeminências ósseas 8 2,72 

Mudança de decúbito/ realizar mudança 

decúbito 

 

7 2,38 

Manter lençol seco e esticado  4 

 

 

1,36 

6- Cuidados com a pele: 

tratamentos tópicos  

Compressa morna para alivio de edema/ 

aplicar compressa morna 

2 0,68 

7- Cuidados com a 

amputação  

 2 0,68 

8- Cuidados com lesões  Curativo com Hidrocolóide  2 1,04 

TOTAL  294 100,00 

  

Destaca-se que a intervenção Supervisão neste estudo é considerada como 

atividade de observação geral do paciente, não se restringindo a observação da pele, 

mas sugere o termo “paciente segue em observação”, ou seja, destina-se a cuidados 

gerais prestados rotineiramente pelos técnicos de enfermagem, mas que por vezes se a 

queixa do paciente se relacionar com a pele, pode-se gerar uma demanda de cuidado 

específico. 

A atividade mais frequente foi observação 58(19,72), seguida de cuidados gerais 

de enfermagem 54(18,36) e manter a cabeceira elevada 30(10,20), o que nos indica a 

preocupação com o posicionamento do paciente no leito para minimizar a pressão no 

corpo e também a avaliação continua de seu estado geral para identificar precocemente 
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as complicações. 

Priorizou-se a seleção de intervenções que estivessem descritas nos prontuários 

para o cuidado da pele íntegra, por isso, embora a NIC classifique “Cuidados com 

Lesões” e “Cuidados com Incisão” para o diagnóstico Risco de Integridade da Pele 

Prejudicada neste tópico não acrescentamos esta intervenção, pois considerou-se 

relacionada a IPP e ITP. 

Chama-se a atenção para a intervenção “Cuidados com Ostomias”, pois pode 

parecer que se trata de cuidado com a mucosa do estoma, no entanto, as atividades 

mapeadas estão relacionadas à manutenção da pele integra na região periestoma. 

 

4.3.2 – Risco para Integridade da Pele Prejudicada – Intervenções Optativas  

 

As intervenções optativas “consideradas como aquelas que têm indicação de uso 

somente em alguns casos ou para alguns pacientes” estão apresentadas na Tabela 7, e se 

relacionou mais com a generalidade da intervenção do que com a frequência de sua 

aparição na amostra. 

 

Tabela 7. Mapeamento Cruzado entre Atividades Mapeadas e Classificação NIC: 

Intervenções Optativas para Risco de Integridade da Pele Prejudicada. 

UFF/EEAAC/MACCS Niterói-RJ.  

 

Intervenção NIC  Atividade Mapeada n % 

1- Verificar sinais 

vitais/aferir sinais vitais  

Monitorização de Sinais Vitais 73 97,3 

2- Controle de Nutrição Aceitação da dieta /registrar aceitação/ 

verificar aceitação 

58 77,3 

3- Controle de 

Medicamentos  

Administração de medicamentos via 

oral 

46 61,3 

4- Banho  Banho de aspersão em cadeira 

higiênica  

37 49,3 

Banho no leito 30 40,0 

Encaminhar para o banho 5 6,7 

5- Cuidados com repouso 

no leito  

Repouso no leito/ mantido em repouso 

no leito/segue em repouso no leito 

25 33,3 

Higiene oral (com cepacol ou 

bicarbonato) 

24 32,0 

Higiene ocular 17 22,7 

Higiene íntima  3 4,0 

Massagem de conforto 2 2,7 

Total  320 100 
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Verifica-se que foram mapeadas 5 intervenções e 320 atividades relacionadas a 

medidas preventivas de lesões na pele do idoso, cuidados com o repouso no leito, 

cuidados com a higiene corporal e massagem de conforto.  

Os cuidados com o banho aparecem com a maior frequência e isso relaciona-se 

diretamente aos cuidados com a higienização do paciente, visando a manter a hidratação 

e a limpeza da pele. 

 Assim, pode-se considerar que as intervenções optativas para o diagnóstico 

Risco de Integridade da Pele Prejudicada tiveram grande incidência, o que nos indica 

que a preocupação dos enfermeiros em atuar na prevenção ao cuidar da pele do idoso 

hospitalizado.  

 

 

4.3.3 - Integridade da Pele Prejudicada - Intervenções Sugeridas 

 

Na tabela 8 temos as intervenções mapeadas como optativas para IPP, tem-se 

248 atividades mapeadas consideradas pela NIC como sugeridas para Integridade da 

Pele Prejudicada e percebemos a sua relação com a presença de feridas, totalizando 33 

atividades em 6 intervenções: cuidados com amputação 1 (0,5), cuidados com lesões 4 

(1,61), cuidados com pele- tratamentos tópicos 2 (0,80) e cuidados com úlceras por 

pressão 14 (5,61) abrangendo os tipos de curativos e soluções para limpeza da ferida. 

 

 

 

Tabela 8. Mapeamento Cruzado entre Atividades Mapeadas e Classificação NIC 

Sugeridas para Integridade da Pele Prejudicada. UFF/EEAAC/MACCS. Niterói-RJ. 

Intervenção NIC Atividade Mapeada N % 

1- Controle de 

Medicamentos  

Administração de medicamentos via 

oral 

46 61,3 

2- Banho  Banho de aspersão em cadeira higiênica  37 49,3 

Banho no leito 30 40,0 

Encaminhar para o banho 5 6,7 

3- Prevenção de úlceras 

de pressão 

Uso de Colchão Pneumático 10 13,3 

Hidratação da pele 9 12,0 

Proteger proeminências ósseas 8 10,7 

Mudança de decúbito 7 9,3 

Manter lençol limpo e esticado 4 5,3 

Massagem de conforto 2 2,7 

4- Cuidados com local de 

Incisões 

Curativo em sitio cirúrgico 5 6,7 
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5- Cuidados com 

Ostomias 

Cuidados com drenos  2 2,7 

Cuidados com colostomias  2 2,7 

Cuidados com cistostomia  2 2,7 

Registro de drenagem 

(volume/característica) colostomia 

2 2,7 

6- Controle de pressão 

sobre as áreas do 

corpo 

Manter cabeceira elevada 30 40,0 

Uso de Colchão Pneumático 10 13,3 

Proteger proeminências ósseas 8 10,7 

Mudança de decúbito 7 9,3 

7- Cuidados com a pele: 

tratamentos tópicos 

Compressa morna para alivio de 

edema/ aplicar compressa morna 

1 1,3 

8- Cuidados com 

aparelho gessado 

Cuidados com aparelho gessado/ 

proteger extremidades da perna 

engessada 

1 1,3 

9-  Curativo em coto de 

amputação/ cuidados 

com amputação 

Cuidados na Amputação    

10- Cuidados com lesões  Curativo em região coxo-femural 

 

4 5,3 

Curativo com ácido graxo essencial 4 5,3 

Curativo com hidrocolóide 4 5,3 

Curativo com Alginato 3 4,0 

Curativo com hidrogel 3 4,0 

Curativo com papaína 2 

 

2,7 

Uso de álcool 70% para curativo 2 

 

2,7 

 Curativo em glúteo 4 1,61 

11- Cuidados com a pele: 

tratamentos tópicos  

Uso de compressa morna para redução 

de edema  

2 0,80 

12- Cuidados com úlcera 

por pressão  

Curativo com ácido graxo essencial  4 1,61 

Curativo com alginato 2 1,20 

Curativo com hidrogel 3 0,80 

Curativo com papaína 2 0,80 

Total  248 100 

 

 

 

 

4.3.4 – Integridade da Pele Prejudicada – Intervenções Optativas  

 

Dispomos ainda de intervenções optativas para Integridade da Pele Prejudicada 

expostas na Tabela 9, estas mais direcionadas aos cuidados gerais com o paciente com 

rompimento da pele e derme, ou proteção áreas adjacentes e medidas preventivas. 
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Tabela 9. UFF/EEAAC/MACCS Mapeamento Cruzado entre Atividades Mapeadas e 

Classificação NIC optativas para Integridade da Pele Prejudicada. Niterói-RJ. 

 

Intervenção NIC  Atividade Mapeada N % 

1- Monitorização de Sinais 

Vitais  

Verificar sinais vitais/aferir sinais vitais 73 22,12 

2- Supervisão Observação/mantido em observação/segue 

em observação 

58 17,57 

Cuidados gerais de enfermagem  54 16,35 

Anotar intercorrências/ registrar 

intercorrências  

5 1,51 

3- Controle da Infecção  Cuidados com Acesso venoso profundo 9 2,80 

Cuidados com drenos 2 0,70 

Controle da Nutrição   58 17,57 

Cuidados com o Repouso 

no Leito  

 71 21,51 

TOTAL 330 100 

 

 

 

4.3.5 – Integridade Tissular Prejudicada - Intervenções Sugeridas 

 

Para classificar as intervenções destinadas ao diagnóstico Integridade Tissular 

Prejudicada considerou-se a pele como um tecido, mas que temos ainda o tecido 

vascular, tecido ósseo muscular, buscamos diferenciar a presença de lesões superficiais 

na pele, para o diagnóstico Integridade da Pele Prejudicada e a presença de cuidados de 

complexidade maior, envolvendo tecidos mais profundos (além de epiderme e derme) 

para o diagnóstico Integridade Tissular Prejudicada, respeitando o disposta na 

padronização da NIC. 

 

Tabela 10. Mapeamento Cruzado entre Atividades Mapeadas e Classificação NIC 

Sugeridas para Integridade Tissular Prejudicada. Niterói-RJ. UFF/EEAAC/MACCS 

 

Intervenção NIC Atividade Mapeada n % 

1- Controle de Nutrição Aceitação da dieta /registrar 

aceitação/ verificar aceitação 

58 39,73 

2- Cuidados com local de Incisão Curativo em sítio cirúrgico 5 3,43 

3- Cuidados com Lesão Curativo em região coxo-femural 4 2,74 

4- Cuidados com úlceras de 

pressão  

Curativo com ácido graxo essencial 4 2,74 

Curativo com hidrocolóide 4 2,74 

Curativo com Alginato 3 2,06 
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Curativo com hidrogel 3 2,06 

Curativo com papaína 2 1,37 

Uso de álcool 70% para curativo 2 1,37 

5- Controle Hídrico   Hidratação venosa/mantido em 

hidratação venosa  

16 11,00 

6- Prevenção de úlceras de 

pressão 

Uso de Colchão Pneumático 10 6,85 

Hidratação da pele 9 6,17 

Proteger proeminências ósseas 8 5,48  

Mudança de decúbito 7 4,80 

Manter lençol limpo e esticado 4 2,74 

Massagem de conforto 2 1,37 

TOTAL 146 100 

 

  

Destaca-se a intervenção Controle Hídrico como especifica e exclusiva para 

Integridade Tissular Prejudicada.  

Tem-se que os cuidados com úlceras de pressão com frequência elevada, 

considerando as lesões com o comprometimento de tecidos além de epiderme e derme, 

como a camada subcutânea e tecido muscular. 

 

 

4.3.6- Integridade Tissular  Prejudicada – Intervenções Optativas  

 

A tabela 11 dá continuidade ao mapeamento das intervenções optativas para o 

Diagnóstico de Enfermagem  Integridade Tissular  Prejudicada.  

 

Tabela 11. UFF/EEAAC/MACCS Mapeamento Cruzado entre Atividades Mapeadas e 

Classificação NIC optativas para Integridade Tissular Prejudicada. Niterói-RJ. 

 

Intervenção NIC Atividade Mapeada n % 

1- Monitorização dos Sinais 

Vitais 

Verificar sinais vitais/registrar sinais 

vitais  

73 26,26 

2- Controle da pressão sobre 

áreas do corpo 

Proteção de proeminências ósseas / 

mudança de decúbito  

47 16,90 

3- Controle da infecção  Cuidados com acesso venoso 40 14,39 

4- Controle de Medicamentos  Administração de medicamentos via oral 46 16,55 

5- Banho  Banho de aspersão em cadeira higiênica  37 13,30 

Banho no leito 30 10,80 

Encaminhar para o banho 5 1,80 

TOTAL 258 100 
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Entre as 5 intervenções mapeadas como optativas para ITP temos a divisão entre 

gerais 2, as implicadas com o cuidado com a pele 3 demonstrando que estas completam 

o cuidado prestado nas sugeridas na medida que previnem agravos. 

Porém, destaca-se que as intervenções Supervisão e Cuidados com Repouso no 

Leito mapeadas nos prontuários com as atividades “monitorização das condições 

clínicas do paciente” e “promoção do conforto, segurança e prevenção de 

complicações”, são intervenções importantes para a continuidade do cuidado, como vê-

se na tabela 12. 

No entanto, as mesmas não são consideradas como relacionadas à Integridade 

Tissular Prejudicada de acordo com a classificação NIC. 

 

Tabela 12. Mapeamento Cruzado entre Atividades Mapeadas para Integridade Tissular  

Prejudicada que não estão na Classificação NIC. MACCS/EEAAC/UFF. Niterói- RJ 

Intervenção NIC Atividade Mapeada n % 

1- Supervisão Observação do paciente / cuidados gerais 

de enfermagem  

93 66,42 

2- Cuidados com repouso 

no leito 

Repouso no leito/ mantido em repouso no 

leito / realização de massagem de 

conforto 

47 33,58 

Total  140 100 

 

Considero-se  que as intervenções mapeadas, embora não classificadas pela NIC 

para este diagnóstico são relevantes no cuidado do paciente e refletem a prática de 

enfermagem no cuidado do idoso, por essa razão, traz-se a sua frequência de 

mapeamento. 

Assim, comparando-se as intervenções optativas e sugeridas destinados a cada 

diagnósticos vê-se que as intervenções foram similares para cada diagnóstico, sendo 

decrescente os índices a medida que avançamos na presença de rompimento de camadas 

da pele, ou seja, de RIPP para IPP, menor que para ITP. Mas, ao contrário, as optativas 

se tornam crescentes, ou seja, quanto mais especifico o cuidado para a pele, mais 

cuidados preventivos e protetores são dispensados, veja Tabela 13.  
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Tabela 13. Distribuição das Atividades Mapeadas para os diagnósticos RIPP, IPP e 

ITP. MACCS/ EEEAC/UFF. Niterói-RJ. 2011.  

 

Tipo de Intervenção Diagnóstico de Enfermagem n f 

Sugerida  Risco para Integridade da Pele Prejudicada  284 16,27 

Optativa Risco para Integridade da Pele Prejudicada  320 18,70 

Subtotal  614 34,97 

Sugerida  Integridade da Pele Prejudicada 248 14,13 

Optativa  Integridade da Pele Prejudicada 330 18,94 

Subtotal 598 34,05 

Sugerida  Integridade Tissular  Prejudicada 146 8,31 

Optativa  Integridade Tissular  Prejudicada  398 22,67 

Subtotal  544 30,98 

Total  1756 100 

 

 
Com isso, podemos inferir que há uma predominância de cuidados de enfermagem 

destinados a prevenção de lesões na pele do paciente idoso hospitalizado no cenário da 

pesquisa associados aos cuidados específicos. 

 

4.3.7 – Intervenções mapeadas para outros Diagnósticos de Enfermagem 

Durante o mapeamento, identificou-se a presença de intervenções que não estão 

relacionadas para os diagnósticos em estudo, estas contidas em dois domínios diferentes 

na NIC, fisiológico Básico e Complexo. 

O domínio Fisiológico Básico contempla os cuidados que dão suporte ao 

funcionamento físico do organismo humano. Neste domínio, encontramos as classes de 

cuidados sobre atividade e repouso, eliminação, imobilidade, suporte nutricional, 

promoção do conforto físico e facilitação do autocuidado. 

No domínio Fisiológico Complexo, encontramos atividades que dão suporte à 

regulação homeostática. O controle respiratório diz respeito a atividades que promovem 

a desobstrução das vias áreas e a troca de gases. 
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Tabela 14. Mapeamento Cruzado entre Intervenções não relacionadas com Pele e a 

NIC. MACCS/EEEAC/ UFF. Niterói-RJ, 2011. 

Intervenção NIC Atividade Mapeada n % 

1- Sondagem vesical  Anotar volume urinário  6 7,69 

Uso de comadre para desprezar diurese  2 2,56 

2- Controle de Prurido  Aplicar compressa fria para reduzir prurido  2 2,56 

Orientar o paciente a não coçar a pele  3 3,83 

3- Controle de Constipação  Avaliar eliminações 46 58,97 

4- Aspiração de Vias 

Aéreas  

Realização de Macronebulização 17 21,79 

Aspiração de vias aéreas superiores ou 

traqueostomia  

1 1,28 

Limpeza de endocânula de traqueostomia  1 1,29 

TOTAL 78 100 

 

 

Tem-se ainda que os cuidados respiratórios pode-se relacionar tanto a presença 

de infecção respiratória presente na amostra em estudo, quanto associado a perdas na 

capacidade expiratória própria dos idosos.  

Quanto à avaliação das eliminações intestinais considera-se a de maior 

frequência, porém, esteve descrita de forma generalizada no ato da observação e não no 

estimulo de intervir caso ocorre queixas.  

Considerou-se que o Controle de Prurido está relacionado também aos cuidados 

da pele, embora não esteja classificado desta forma pela NIC.  

Como descrito teve-se ainda uma intervenção mapeada na prática que não consta 

na classificação NIC, o Uso de fralda, conforme apresentado na Tabela 15. 

  

Tabela 15. Mapeamento Cruzado de Intervenção sem correspondente na NIC. 

MACCS/EEEAC/ UFF. Niterói-RJ, 2011. 

Intervenção NIC Atividade Mapeada n % 

1- Uso de fralda Uso de fralda geriátrica / posicionada fralda/ 

mantido em uso de fralda 

36 1,92 

 

Pois ao estudar o cuidado da pele do paciente idoso tal cuidado demonstrou-se 

como específico, com implicações ao que envelhecimento imprime ao cuidado 

hospitalar de enfermagem. 
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4.4 – Perfil das intervenções de Enfermagem para o cuidado da pele e 

Gerontologia: correlações sociodemográficas e clínicas.  

Considerou-se importante analisar a porcentagem de cuidados que estavam 

presentes naqueles pacientes que tinham os Diagnósticos para pele com os que não os 

tinham, estes associado ao fator idade.  

Assim, a Tabela 16 apresenta as relações entre intervenções de enfermagem 

(direcionadas para cuidado da pele ou gerais) e idade, fornecendo a média ± desvio 

padrão da idade (em anos) segundo a sua presença e ausência, e o correspondente nível 

descritivo (p valor) do teste t de Student para amostras independentes.  

 

Tabela 16. Relação entre Intervenção de Enfermagem sugerida para Pele e Idade. 

UFF/EEAAC/MACCS. Niterói-RJ, 2011. 

  

Intervenção  de 
Enfermagem – sugerida 
para pele  

Presença da 
intervenção  

Ausência da 
Intervenção p valor 

a 

N média ± DP n Média ± DP 

Manter a Cabeceira 
elevada 

30 76,7 ± 7,6 45 71,6 ± 7,3 0,004 

Realizar Banho com 
cadeira (aspersão) 

37 73,1 ± 7,1 38 74,1 ± 8,4 0,58 

Realizar Higiene ocular 17 80,1 ± 7,1 58 71,7 ± 6,9 < 0,0001 

Realizar Higiene oral 24 78,2 ± 7,4 51 71,5 ± 7,1 0,0003 

Manter em Observação 58 74,1 ± 7,7 17 72,1 ± 8,2 0,35 

Adminitrar  medicamento 46 72,6 ± 6,8 29 75,2 ± 9,0 0,15 

Realizar Banho no leito 30 74,1 ± 8,3 45 73,3 ± 7,5 0,68 

Realizar Hidratação 
venosa 

16 72,9 ± 5,9 59 73,8 ± 8,3 0,69 

Manter em Colchão 
pneumático 

10 75,6 ± 7,0 65 73,3 ± 7,9 0,38 

Avaliar Membros 
inferiorers  

18 73,7 ± 8,2 57 73,6 ± 7,7 0,94 

DP: Desvio Padrão          
a
 teste t de Student para amostras independentes. 

 

 

  

Obteve-se variação significativa entre a idade e a presença das intervenções: 

Manter Cabeceira Elevada(p-0,004), Realizar Higiene Ocular(p-< 0,0001) e Realizar 

Higiene Oral(p-0,0003) entre os pacientes mais idosos. Este fato nos indica que os  

pacientes mais idosos podem ter mais dependência para a realização de autocuidado e 

para mobilidade no leito.  

A Tabela 17 apresenta a relação entre Intervenções Optativas para Pele, tendo p 
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valor significativo para a intervenção “Aceitação da Dieta” nos pacientes mais idosos. 

 

Tabela 17. Relação entre Intervenção de Enfermagem optativa para Pele e Idade. 

UFF/EEAAC/MACCS Niterói-RJ, 2011.  

 

 

Intervenção de  
Enfermagem – 
optativa para pele   

Presença da 
intervenção  

Ausência da 
Intervenção p valor 

a 

n média ± DP n média ± DP 

Realizar Cuidados 
gerais 

54 73,9 ± 8,0 21 72,9 ± 7,3 0,60 

Verificar a Aceitação da 
dieta 

58 72,5 ± 7,7 17 77,3 ± 7,2 0,025 

Realizar Acesso venoso 
periférico 

40 74,0 ± 6,3 35 73,2 ± 9,3 0,69 

Manter em Repouso no 
leito 

25 71,9 ± 6,3 50 74,5 ± 8,4 0,17 

Observar  e registrar 
flebite 

10 77,7 ± 7,6 65 73,0 ± 7,7 0,074 

Realizar Cuidados para  
Constipação 

46 72,7 ± 7,9 29 75,0 ± 7,6 0,21 

DP: Desvio Padrão          
a
 teste t de Student para amostras independentes. 

 

  

Obteve-se variação significativa para a intervenção: “Verificar a Aceitação da 

Dieta (p-0,025) o que nos indica a possibilidade que os pacientes mais idosos 

apresentem dificuldade em alimentar-se, tal como a disfagia ou anorexia.   

Na tabela 18, apresenta-se uma intervenção mapeada que não está direcionada 

para o cuidado da pele, mas significativa no paciente mais idoso.  

 

 

Tabela 18. Relação entre Intervenção de Enfermagem não relacionada a Pele e Idade. 

UFF/EEAAC/MACCS. Niterói-RJ,2011  

 

Intervenção de 
Enfermagem – não 
relacionada com pele 

Presença da 
intervenção  

Ausência da 
Intervenção 

p valor 
a 

n média ± DP n média ± DP 

Realização de 
Macronebulização  

17 76,4 ± 8,6 58 72,8 ± 7,4 0,099 

DP: Desvio Padrão          
a
 teste t de Student para amostras independentes. 
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Este fato está em consonância com o que observamos na caracterização da 

amostra, onde os Problemas Respiratórios tais como a pneumonia, e as dificuldades 

respiratórias esperadas nas perdas fisiológicas do envelhecimento.  

Na tabela 19, tem-se mais uma vez a afirmativa da Intervenção de Enfermagem 

não encontrada na NIC „Uso de fralda‟ e Idade.  

 

Tabela 19. Relação entre Intervenção não padronizada pela NIC e Idade. 

UFF/EEAAC/MACCS. Niterói-RJ,2011  
 

Intervenção de 
Enfermagem – não 
encontrada na NIC  

Presença da 
intervenção  

Ausência da 
Intervenção 

p valor 
a 

n média ± DP n média ± DP 

Uso de Fralda 36 76,2 ± 7,3 39 71,2 ± 7,5 0,004 

DP: Desvio Padrão          
a
 teste t de Student para amostras independentes. 

 

Verifica-se pelo resultado do teste t de Student a presença de valor significativo 

para a relação entre idade e intervenção de enfermagem uso de fralda. Dessa forma, 

podemos inferir que os aumentos da idade, possivelmente relacionados com o aumento 

da dependência do idoso e sua dificuldade para mobilidade no leito, levam à maior 

ocorrência desta intervenção de enfermagem. Porém a mesma não está descrita na NIC.  

 Vale destacar que a intervenção “Verificação de Sinais Vitais” não foi avaliada 

pelo teste de significância, visto que teve frequência de 100% entre os sujeitos da 

amostra.  

 

 

Avaliação das variáveis significativas no seguimento das Intervenções para Pele 

Dessa forma, podemos afirmar que de uma maneira geral percebem-se nos 

idosos na faixa de 70 anos maiores incidências de cuidados de enfermagem.  

Estas analisadas na Tabela 20 que fornece a média, mediana, mínimo e máximo 

de parâmetros relativo ao número de intervenções/avaliações, onde o cálculo do p-valor 

indica diferença significativa para a presença da intervenção em pacientes com maior 

idade.  
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Tabela 20. Descritiva de parâmetros relativos ao número de atividades/avaliações por 

faixa etária. UFF/EEAAC/MACCS Niterói-RJ.2011.  
                    

Variável 
< 75 anos (n = 42) ≥ 75 anos (n = 33) 

p valor 
a 

med mín - máx med mín - máx 

Número total de avaliações 4,5 2 - 23 3 1 - 9 0,039 

Média de 
atividades/avaliação 

5,5 1,8 - 22,8 7,3 2,7 - 22,7 0,032 

Mínimo de 
atividades/avaliação 

3 1 - 17 6 2 - 19 0,020 

Máximo de 
atividades/avaliação 

8 2 - 30 10 3 - 28 0,074 

med: mediana, mín: valor mínimo observado e máx: valor 
máximo observado. 

    

a teste de Mann-Whitney.          

 
 

 Observou-se que o grupo ≥ 75 anos apresentou número total de avaliações (p = 

0,039) significativamente menor. E a média de atividade/avaliação (p = 0,032) e 

mínimo de atividades/avaliação (p = 0,020) significativamente maior que o grupo < 75 

anos. Então podemos inferir os mais idosos receberam mais cuidados de enfermagem 

apesar de terem sido menos reavaliados.  

Considerando-se as  variáveis sexo masculino e feminino, temos que o grupo do 

sexo masculino apresentando o número total de avaliações (p = 0,016) 

significativamente menor, e média de atividade/avaliação (p = 0,019), mínimo de 

atividades/avaliação (p = 0,033) e máximo de atividades/avaliação (p = 0,041) 

significativamente maior que o grupo do sexo feminino.  

 

Tabela 21. Descritiva de parâmetros relativos ao número e atividades/intervenções por 

sexo do paciente. MACCS /EEAAC/UFF Niterói-RJ. 2011 

Variável 
masculino (n = 35) feminino (n = 40) p valor 

a 
med mín - máx med mín - máx 

Número total de avaliações 3 2 - 9 5 1 - 23 0,016 

Média de 
atividades/avaliação 

7,8 1,8 - 22,8 5,3 2 - 22,7 0,019 

Mínimo de 
atividades/avaliação 

6 1 - 17 3 1 - 19 0,033 

Máximo de 
atividades/avaliação 

11 2 - 30 7 2 - 28 0,041 

med: mediana, mín: valor mínimo observado e máx: valor máximo observado.     
a 
teste de Mann-Whitney.          
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Quanto ao número de atividades realizadas de acordo com o tempo de 

internação, uma vez que tivemos maior incidência de internações de longo prazo, com 

mais de 10 dias, tem-se a descrição da tabela 22: 

 

Tabela 22. Descritiva de parâmetros relativos ao número de atividades/ avaliação por 

tempo de internação MACCS /EEAAC/UFF Niterói-RJ. 2011.  

Variável 
< 10 dias (n = 26) > 10 dias (n = 49) 

p valor 
a
 

med mín - máx med mín - máx 

Número total de avaliações 4 2 - 23 4 1 - 13 0,90 

Média de 
atividades/avaliação 

5 1,8 - 15,7 7,7 2 - 22,8 0,0003 

Mínimo de 
atividades/avaliação 

3 1 - 14 5 1 - 19 0,002 

Máximo de 
atividades/avaliação 

7 2 - 17 11 2 - 30 0,003 

med: mediana, mín: valor mínimo observado e máx: valor máximo observado. 
    a 

teste de Mann-Whitney. 
         

 

 

Observou-se que o grupo > 10 dias de internação apresentou média de 

atividade/avaliação (p = 0,0003), mínimo de atividades/avaliação (p = 0,002) e 

máximo de atividade/avaliação (p = 0,003) significativamente maior que o grupo < 10 

dias de internação.  

Compreende-se que a amostra possui dados significativos sobre o tempo de 

internação do idoso e a diferença significativa aponta para a maior ocorrência de 

cuidados de enfermagem entre os mais idosos.  

Assim, mostrou-se importante avaliar o número de cuidados de enfermagem por 

paciente a cada avaliação realizada pela equipe de enfermagem durante o período de 

internação. Assim, na Tabela 23, tem-se: 

 

Tabela 23. Descritiva de parâmetros relativos ao número de atividades/ avaliação por 

paciente. MACCS /EEAAC/UFF Niterói-RJ. 2011.  

Parâmetro média DP mediana mínimo Máximo 

Número total de avaliações 5,0 3,4 4 1 23 

Média de atividades/avaliação 8,2 5,5 6,2 1,8 22,8 

Mínimo de atividades/avaliação 5,9 4,6 4 1 19 

Máximo de atividades/avaliação 10,8 6,5 8 2 30 

DP: desvio padrão      
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Observou-se que o número médio de avaliações realizadas por paciente foi de 5 

variando de 1 a 23, e a média de atividades por avaliação de 6,2 variando de 1,8 a 22,8. 

E em relação ao número de avaliações e atividades realizadas por hospital, a Tabela 24 

demonstra que pouca variabilidade quanto aos parâmetros das intervenções/avaliações 

nos diferentes cenários. 

 

Tabela 24.  Descritiva de parâmetros relativos ao número de atividades/avaliações 

segundo o hospital. UFF/EEAAC/MACCS Niterói-RJ. 2011.  

                           

Variável 
Hospital A  Hospital B  Hospital C   p valor 

a 

med mín - máx med mín - máx med mín - máx 

Número total de 
avaliações 

4 1 - 9 5 2 - 23 3 3 - 9 0,25 

Média de 
atividades/avaliação 

13,5 2 - 22,8 4,1 1,8 - 8,3 6,5 2,8 - 10,5 0,0001 

Mínimo de 
atividades/avaliação 

10 2 - 19 2 1 - 6 5 1 - 10 0,0001 

Máximo de 
atividades/avaliação 

17 2 - 30 6 2 - 16 7 3 - 12 0,0001 

med: mediana, mín: valor mínimo observado e máx: valor máximo observado. 
a 
ANOVA de Kruskal-Wallis. 

 
Observou-se, segundo análise estatística  ANOVA de Kruskal-Wallis, que existe 

diferença significativa na média de atividades/avaliação (p = 0,0001), mínimo de 

atividades/avaliação (p = 0,0001) e máximo de atividades/avaliação (p = 0,0001) 

entre os hospitais.  

 Pelo teste de comparações múltiplas de Dunn, identificou-se, ao nível de 5%, 

que o Hospital A apresentou: média de atividades/avaliação, mínimo de 

atividades/avaliação e máximo de atividades/avaliação significativamente maior que os 

hospitais B e C.  

O hospital B apresentou apenas o mínimo de atividades/avaliação 

significativamente maior que o C. Não existe diferença significativa entre os demais 

pares de hospitais, ao nível de 5%. 

Vale destacar que o hospital A é um de grande porte e também onde observamos 

o tempo de internação mais prolongado. Os hospitais B e C têm perfil de atendimento e 

de clientela com mais similaridades entre si. Dessa forma, a ocorrência de 

avaliações/atividades de enfermagem está de acordo com o previsto nos três cenários. 
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5 – DISCUSSÃO  

 

Estudos apontam quem no ano 2000, havia 100 mulheres idosas para 81 homens 

idosos. Existe a projeção de que em 2050, a relação será de 100 idosas para 76 idosos 

do sexo masculino. Na faixa etária dos mais idosos, com 80 anos ou mais, para cada 100 

mulheres o número de homens deverá cair de 71 para 61 (CARVALHO e WONG, 

2009). Tal feminilização da população tem sido associada a maior tendência das 

mulheres em participar de atividades de lazer e maior preocupação com o autocuidado. 

(ELIOPOLLUS, 2010). 

Dados do IBGE (2009) sobre a condição de saúde dos idosos destaca que a 

expectativa de vida dos brasileiros a partir de 60 anos vem crescendo desde 1999, 

principalmente nas faixas etárias dos 60, 70 e 80 anos. A projeção para o Brasil e, que 

continue aumentando anos na expectativa de sua população, alcançando em 2050 a 

média de 81,3 anos. 

Versando sobre a condição do estado civil entre os idosos dados do Instituto 

Pereira Passos, vinculado a Prefeitura do Rio de Janeiro, apontam que na região 

metropolitana, há prevalência de idosos casados (45% no ano de 2000), mas certa 

tendência a viuvez ao avançar da idade e no sexo feminino. 

Quanto ao período de hospitalização, observou-se que 65,3% dos idosos 

permaneceram internados por mais de 10 dias. Informações do DataSUS apontam que 

no ano de 2007, dentre todas as pessoas internadas na rede pública, 20,31% (2.300.951) 

eram idosas e tiveram tempo de internação prolongado. 

Estudo de caso disponibilizado pelo DataSUS, realizado no município de 

Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, utilizou dados de 767 

internações de idosos, constatando que 83% dos idosos hospitalizados permanecem 

mais de 10 dias internados. 

Um artigo de revisão sobre a hospitalização de idosos entre os anos de 2003 e 
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2008 mostrou que há aumento dos dias de internação quando este idoso apresenta 

doenças como câncer, problemas geniturinários, respiratórios e circulatórios, o que está 

em consonância com os dados observados neste estudo.  

Assim, o envelhecimento, associado à vulnerabilidade da população idosa, 

parece favorecer a ocorrência de doenças e disfunções orgânicas. Estudos evidenciam 

que as patologias crônicas são mais específicas da gerontologia.  

Na caracterização da amostra deste estudo, verificamos que a vulnerabilidade do 

idoso parece colaborar para a coexistência de múltiplas patologias associadas, conforme 

nos afirma Stum et al. (2009).  

Segundo Sistema de Informações Hospitalares SIH-SUS, divulgado em 2010, 

sobre a análise das internações nas regiões brasileiras de acordo com a faixa etária. 

Tem-se em primeiro lugar a faixa de 60 a 90 anos, estas também declaradas como 

associadas aos problemas cardiovasculares, seguidos de problemas respiratórios e 

infecciosos, sendo que a faixa etária de 70 a 79 anos apresenta a maior incidência de 

problemas cardiovasculares e respiratórios.  

A prevalência de doenças crônicas não degenerativas na amostra (HAS – 58,7% 

e DM 12,0%) se apóia nos dados epidemiológicos destacados pelo IBGE em 2009, onde 

76,0% da população entre 60 e 80 anos, e na faixa etária de 80 a 100 anos este 

percentual chega a 75,0%. Segundo o DATASUS (2010), no município do Rio de 

Janeiro dentre as pessoas com 65 anos ou mais, 60,9% possuíam diagnóstico de 

hipertensão arterial. 

A incidência de internação por Infarto Agudo do Miocárdio pode estar 

relacionada ao fato de um dos cenários ser referência para o atendimento de doenças 

cardiovasculares no município de Niterói. Por outro lado, estudos apontam que IAM 

seria uma das principais causas de mortalidade na atualidade, sendo que 80% desses 

eventos acontecem com pacientes com idade superior a 65 anos. 

O câncer aparece com 32,0% de freqüência, dados do Instituto Nacional do 

Câncer (INCA, 2011) afirma que o envelhecimento traz mudanças que aumentam a 

suscetibilidade de transformação maligna a uma célula normal, além da maior exposição 

do idoso a fatores que podem desencadear o aparecimento de um câncer, ao longo da 

vida.  

Estudos epidemiológicos (BASÍLIO e MATTOS, 2008) sobre a 

morbimortalidade em indivíduos com 60 ou mais anos no Brasil, denota taxas de 

mortalidade por câncer em idosos tiveram aumento no período de 1980-2000, tornando 
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o câncer a segunda causa de morte em idosos. 

Entre as mulheres idosas, há maior registro de óbitos por câncer de mama, 

pulmão e estômago (BASÍLIO e MATTOS, 2008). E, entre os homens idosos, o câncer 

de próstata aparece como causa principal de óbito. O câncer colo retal seria a quinta 

maior causa de óbito entre as faixas de 50 a 70 anos e sua incidência é igualmente alta 

nesta faixa etária, segundo informações da Sociedade Brasileira de Endoscopia 

(SOBEDE, 2009). Além da alimentação e do tabagismo, a idade avançada está entre os 

fatores que levam ao desenvolvimento deste câncer. 

Nos casos de infecção em idosos, estudos afirmam que infecções do trato 

urinário são as comuns em populações idosas (DALLACORTE, SCHNEIDER e 

BENJAMIM, 2007). Já a pneumonia comunitária considerada a terceira causa de 

internação entre idosos, parece estar associada a disfagia, broncoaspiração e resfriados 

de repetição. 

A doença de Alzheimer apresenta crescente incidência década de 1970 e 

também se relaciona com o envelhecimento da população. Estudos populacionais 

realizados (VERAS et al, 1991) demonstram que a prevalência estaria maior entre a 

população com idade acima de 75 anos, fato que se relaciona com a média de idade da 

amostra do presente estudo. 

A anemia é um dos problemas hematológicos mais comuns em idosos e pode 

estar relacionada a presença de doença crônica, hepatopatia, alcoolismo ou deficiência 

de ferro. (BARBOSA, ARRUDA e DINIZ, 2006). 

Cabe destacar a presença de dor em idosos como diagnostico secundário durante 

a hospitalização, indicado na pesquisa realizada em Londrina, como relacionado a 

depressão, dependência, afastamento social, mudanças na sexualidade, alterações na 

dinâmica familiar, desequilíbrio econômico, desesperança e sentimento de morte. 

(DELLAROZA et al, 2007). 

Assim temos que a hospitalização do idoso, independente de sua queixa 

principal acarreta uma série de eventos que freqüentemente culmina com diminuição de 

sua capacidade funcional e qualidade de vida e a complicações que não estão 

relacionadas ao problema que causou sua internação hospitalar (DUTRA, 

MORIGUICHI, LAMPERT e FIGUEREDO, 2011). E isso se relaciona com a 

complexidade de tais doenças na capacidade de ocasionar disfunções na pele dos idosos. 

Em relação ao tipo de lesão com maior frequência, vemos que as úlceras de 

pressão em região sacra foram as mais prevalentes com 28,13% de frequência. 
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Medeiros (2006), em sua dissertação sobre a incidência e fatores de risco de 

úlcera de pressão em idosos, afirma que o envelhecimento da pele é um fator de risco 

para o desenvolvimento destas lesões.  

Santos e Ceolim (2007) realizaram um estudo com clientela idosa hospitalizada, 

onde ocorrência de 30,8% de úlceras de pressão durante o período de internação. Estes 

dados são condizentes com as evidências aqui assinaladas. 

Segundo informações da Wounds Internation (2009), 23% das úlceras por 

pressão do paciente idoso acontecem na região sacra. 

As feridas cirúrgicas aparecem com 15,63% nos estudos de Souza et al (2010), e 

relata que a Integridade Tissular Prejudicada relacionada em ferida cirurgia de idosos, 

requer do enfermeiro a realização de técnica asséptica para promover a cicatrização e 

minimizar infecção. 

 

Identificou-se que 22 intervenções e 57 atividades ao todo e 376 reavaliações. 

Destas, 17 estão relacionadas para o cuidado com a pele. 

A realização de procedimentos de enfermagem junto ao paciente idoso ficou 

evidenciada com um total de 1756. Assim sendo, temos 23,41 repetições de intervenção 

por paciente, indicando que a demanda de cuidados com idosos seria alta e exige 

dedicação por parte da equipe de enfermagem. 

Salgado (2010) em seu estudo sobre diagnósticos e intervenções de enfermagem 

em unidade de terapia intensiva encontrou 2260 atividades em 51 intervenções. O 

estudo foi realizado em uma unidade onde as etapas do processo de enfermagem são 

implementadas com rigor e que conta com impressos do tipo check list e com prontuário 

eletrônico para registro das prescrições de enfermagem. Este alto número de atividades 

parece estar relacionado ao quadro clinico dos pacientes em estudo, por trata-se de 

unidade de terapia intensiva. 

Almeida, Pergher e Canto (2010) realizaram estudo sobre cuidados para 

pacientes ortopédicos através da técnica Delphi junto a enfermeiros de um hospital e 

mapearam 52 intervenções de enfermagem. Vale destacar que o mapeamento foi 

realizado em unidade que possui o sistema de prescrição de enfermagem informatizado, 

o que pode também ter influenciado no alto numero de intervenções mapeadas. Não 

houve a descrição do numero total de atividades ou da frequência com elas aconteciam e 

mencionam que alguns dos cuidados mapeados podem não ser significativos no 
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contexto das prescrições. 

  

Sendo assim, podemos inferir que o número elevado de intervenções mapeadas 

pode estar relacionado à aparente facilidade de realizar prescrições de enfermagem, nas 

unidades que possuem protocolos e prontuários eletrônicos.  

Este fato não traduz a realidade nos cenários do presente estudo, onde as 

prescrições e evoluções de enfermagem são redigidas manualmente. Porém nos 

hospitais de pequeno porte existe a possibilidade de digitar e imprimir uma prescrição, 

mas as evoluções de enfermagem são redigidas a mão, e ocorre a obrigatoriedade da 

evolução do enfermeiro por plantão.  

Acreditamos que o fato de termos nos cenários 55% dos registros realizados por 

técnicos ou auxiliares de enfermagem também pode contribuir para um número menor 

de intervenções mapeadas.  

Quantos aos verbos, o “realizar” (44,02%) indica um predomínio de cuidados 

diretos de enfermagem, de acordo com as intervenções mapeadas, como realização de 

curativos e realização de mudança de decúbito.  

Os verbos “avaliar” (19,19%), “monitorar” (11,39%), “registrar” (9,12%) e 

“observar” (8,31%), parecem estar relacionado com as intervenções de supervisão e 

controle de infecção.  

E o verbo “orientar” (0,05%) apresentou a menor frequência neste estudo, mas 

em se tratando da clientela idosa, cabe ressaltar sua importância, devido sua relação 

com as atividades de educação em saúde para o familiar ou cuidador deste idoso, no 

intuito de assegurar a continuidade da assistência após a alta hospitalar.  

Para Teixeira e Ferreira (2009), a enfermeira deve atuar de forma a despertar no 

paciente o raciocínio critico-reflexivo sobre seu estado de saúde. Em se tratando de 

idoso, que muitas vezes necessidade de auxílio para desempenhar o cuidado da saúde, 

traz benefícios não somente para a sua recuperação física, mas também tranquilidade e 

apoio emocional para realização da tarefa do cuidar no domicilio.  

Acredita-se que o enfermeiro execute tal orientação e ensino ao paciente, seu 

familiar ou cuidador, porém registra nos prontuários tal atividade.  

Verifica-se  que uma mesma atividade pode aparecer como integrante de uma ou 

mais intervenções de enfermagem padronizadas pela NIC, fato evidenciado em outros 

estudos do tipo mapeamento cruzado (NAPOLEÃO, 2005; SALGADO, 2010).  

A própria NIC nos ressalta esse fato do idoso e em sua fragilidade. O risco de 
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permanecer acamado durante o período de internação eleva o risco para 

desenvolvimento de úlceras de pressão e justifica a execução destas intervenções na 

prática.  

De acordo com Pena e Diogo (2009), no cuidado do idoso hospitalizado, a 

mudança de decúbito é uma tarefa do enfermeiro que pode ser auxiliada pelo cuidador. 

Assim, podemos considerar que a prevenção de lesões seria um cuidado importante para 

o cuidado do idoso. 

Sobre a intervenção “controle de pressão sobre as áreas do corpo”, tem-se  ainda 

as recomendações da Nursing Standard of Practice Protocol Pressure Ulcer Prevention 

com seu guideline (2008); de acordo com essas recomendações, a mudança de decúbito 

deve ser realizada a cada duas horas no paciente acamado. As “Best Practices” para o 

cuidado da pele do idoso recomendam que a mudança de decúbito seja realizada a cada 

2 horas para o paciente acamado e cada hora no paciente sentado. No estudo 

encontramos a prescrição de mudança de decúbito “a cada duas horas ou sempre que 

necessário”. 

Obteve-se a atividade “Cuidados com Acesso Venoso Periférico” mapeada com 

a intervenção Controle de Infecção, bem como outras atividades: datar punção venosa, 

observar e registrar sinais de flebite são fundamentais para o cuidado do idoso, pois as 

alterações fisiológicas do envelhecimento alteram sua resposta imunológica, tornando 

suceptível a infecção. 

Estudo sobre a ocorrência de infecção hospitalar em idosos num hospital 

universitário destacou pneumonia, infecção de ferida cirúrgica e sepsis (VILLAS 

BÔAS; RUIZ, 2004). 

As atividades relacionadas com a intervenção Cuidados com Ostomias, nos 

registros dos prontuários, temos idosos com colostomia acoplada a bolsa coletora, onde 

o enfermeiro relatava a característica da secreção drenada, volume e a realização de 

troca da bolsa coletora. Nos idosos com cistostomia, vimos registros quando ao volume 

urinário e a presença ou ausência de sangue ou grumos na bolsa coletora. 

A intervenção optativa para Risco de Integridade da Pele Prejudicada mapeada 

com maior frequência foi Monitorização de Sinais Vitais. Trata-se de uma intervenção 

preconizada pela NIC para o cuidado do paciente com os três diagnósticos em estudo. 

Miranda, Perrotti, Bellinazzi, Nóbrega, Cendoroglo e Toniolo (2007), o 

envelhecimento, traz alterações fisiológicas que ocasionam o aumento da pressão 

arterial do idoso podendo variar até 143% do nascimento até os 90 anos. 
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Já o Banho, com as atividades “banho de Cadeira (aspersão)”,” banho no leito” e 

“encaminhar para o banho” pode ser considerado uma oportunidade para avaliação da 

pele do idoso e interação entre profissional e paciente (SAKANO e YOSHITOME, 

2007). 

Para o idoso, a intervenção banho e suas atividades, são citadas como prioritárias 

no cenário hospitalar tendo em vista o nível de fragilidade e dependência apresentadas 

pelo idoso durante a hospitalização (ALMEIDA et al., 2010). 

As Boas Práticas de Enfermagem para integridade da pele também ressaltam os 

benefícios do banho para o cuidado do paciente idoso, sendo considerado m momento 

viável para a avaliação de sua pele. Destaca que a água do banho deve ser morna, 

evitando o ressecamento da pele do idoso e recomenda usar preferencialmente 

sabonetes neutros e agentes não irritantes durante o banho do idoso, atuando assim no 

diagnóstico de Risco de Integridade da Pele Prejudicada e também para Integridade da 

Pele Prejudicada e Integridade Tissular Prejudicada. 

O “Controle de Nutrição”, mapeada para os três diagnósticos, inclui avaliar a 

aceitação da dieta e também o padrão das eliminações intestinais; a mortalidade por 

desnutrição no idoso foi tema de um estudo em 2002, realizado pela Escola Nacional de 

Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Como resultados, o estudo aponta a 

ocorrência de 36.955 óbitos de idosos por desnutrição entre 1980 e 1997. 

No idoso, a desnutrição parece estar relacionada ao nível de dependência para 

alimentar-se, comprometimento cognitivo, o uso de medicações que alterem o apetite e 

a absorção de nutrientes, isolamento e depressão. A desnutrição seria também 

considerada fator de risco para o desenvolvimento de feridas por alterar a resposta 

inflamatória e a função imune. Também esta relacionada ao atraso na cicatrização das 

lesões, por alterar a regeneração tissular. Por isso, as boas práticas de enfermagem para 

integridade da pele do idoso recomendam a avaliação nutricional como fator importante 

para o cuidado. 

A intervenção “Controle de Medicamentos”, também mapeada para os três 

Diagnósticos em estudo, trata-se de administração de medicamentos de maneira geral, 

por via oral ou intravenosa e não tem relação com administração de medicamentos 

tópica. Tendo em vista a alteração fisiológica do envelhecimento sobre o metabolismo e 

a biotransformação, a administração de medicamentos em idosos, deve ser cercada de 

cuidados para minimizar interação medicamentosa e acidentes, conforme citado por 

Kawano, Pereira, Ueta, e Freitas (2006). 
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Mapeou-se “Cuidado com Lesões” e “Cuidados com Úlceras de Pressão”  que 

são intervenções classificadas pela NIC como sugeridas, ou seja, prioritárias para o 

Diagnóstico de Enfermagem Integridade da Pele Prejudicada. 

De acordo com a NIC, Cuidados com Úlceras de Pressão são destinados a 

facilitação da cicatrização, limpeza da úlcera e colocar curativos conforme adequado. 

Cuidados com Lesões têm o intuito de prevenir complicações em feridas e promover a 

cicatrização. 

Os cuidados com lesões estiveram presentes nos três diagnósticos em estudo. No 

caso de Risco de Integridade da Pele Prejudicada, tratava-se de paciente com pele 

íntegra, porem em risco, utilizando curativo de proteção. 

Encontrou-se ainda esta intervenção para o diagnóstico de Integridade Tissular 

Prejudicada, no caso de paciente com feridas cirúrgicas, onde há comprometimento de 

tecidos subcutâneos, além da epiderme e derme. 

As intervenções citadas apresentam similaridades em suas atividades 

relacionadas, tais como uso de curativo para lesão/úlcera de pressão. Ambas foram 

mapeadas nesse estudo com as atividades: curativo com hidrogel, curativo com 

hidropolímero, curativo com alginato de cálcio ou sódio, uso de álcool a 70% para 

realização de curativo, uso de ácido graxo essencial para curativo. 

As intervenções para o cuidado de feridas têm por meta a cicatrização e 

requerem acompanhamento do enfermeiro para a evolução deste processo, atuando na 

escolha de um curativo que possibilite controle no microambiente da ferida, proporcione 

menos trauma ao tecido de granulação no momento da troca do curativo, menor 

incidência de contaminação e maior permanência dos fatores de crescimento, em 

contato com o tecido de granulação (OLIVEIRA e LIMA, 2006). 

Curativos hidropolímeros são absorventes e indicados para feridas abertas 

limpas, com leve a moderada exsudação (FRANCO, 2008; FIGUEIREDO, 2008; LIMA 

2007, DEALEY, 2001). Também classificados como adesivos, os curativos a base de 

alginato de cálcio ou sódio, tem maior capacidade de absorção, além de controle de 

sangramento e manutenção da umidade no leito da ferida, fatores importantes para a 

cicatrização das lesões. 

Uso de álcool a 70% parece indicado para realização de curativo cirúrgico 

(FIGUEIREDO, 2008) e neste estudo foi mapeado ressaltando a atenção também para o 

controle de infecção. Segundo Oliveira e Rodrigues (2003), o controle de infecção em 

feridas cirúrgicas e crônicas é uma importante atribuição do enfermeiro, para a evolução 
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da cicatrização e bem-estar do paciente. 

Os ácidos graxos essenciais são variações de óleos vegetais compostos por ácido 

linoleico, ácido caprílico, ácido cáprico, vitamina A, E e lecitina de soja ( FRANCO, 

2008). São orientados para realização de curativos na fase de epitelização 

(FIGUEIREDO, 2008), em feridas não infectadas abertas e superficiais. Pode ser 

utilizado também para prevenção de lesões, fato importante no paciente idoso, pois 

proporciona alta hidratação e nutrição celular local. 

No estudo obtivemos o uso de ácidos graxos essenciais, porém acreditou-se 

numa maior possibilidade de incidência desta, haja vista a ampla divulgação dos 

benefícios que o produto pode proporcionar para a hidratação da pele do idoso e custo 

acessível. Porém os registros de realização de massagem de conforto e hidratação da 

pele foram considerados superiores ao uso do AGE. Não encontramos nos prontuários a 

descrição do produto utilizado para hidratação da pele do idoso, portanto pode ser que 

esteja sendo utilizado, mas não registrado. 

O hidrogel possibilita a remoção do tecido desvitalizado através do 

debridamento autolítico, sendo indicado para uso em feridas com moderada ou baixa 

exsudação para remoção de tecido necrosado, crostas e fibrina. Para os pacientes idosos, 

seu uso seria importante por também hidratar a pele, além de causar menor lesão 

tecidual que o debridamento instrumental. No estudo, verificou-se a utilização do 

hidrogel em pacientes com feridas secas ou necrosadas, o que está de acordo com o 

proposto pelas boas práticas de enfermagem. 

A papaína pode ser utilizada para promover debridamento das lesões, não 

devendo ser utilizada em pacientes com alergia ao látex. E para o uso em pacientes 

idosos deve ser considerado as condições da pele. 

Repouso no leito e atividades similares como manter em repouso no leito foram 

mapeadas com a intervenção Cuidados com Repouso no Leito e Controle de Pressão nas 

áreas do corpo estão padronizadas pela NIC para os Diagnósticos de Enfermagem em 

estudo. A intervenção Posicionamento também é classificada na NIC, especifica para o 

diagnóstico Integridade Tissular Prejudicada. No entanto, está definida como 

“posicionamento deliberado do paciente ou de parte de seu corpo para promover bem-

estar” e suas atividades não foram mapeadas na prática. Por isso, optamos pela 

intervenção Cuidados com Repouso no Leito. 

De acordo com a NPUAP, o repouso no leito deve ser acompanhado de mudança 

de decúbito para redução de pressão nas áreas de proeminência óssea e assim atuar na 
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prevenção de úlceras de pressão. 

O Controle de Constipação presente com 2,46% de frequência e pode-se 

relacionar sua presença com as alterações fisiológicas do envelhecimento como a 

diminuição do tônus da musculatura abdominal, da motilidade intestinal e do tônus do 

esfíncter anal e até mesmo a redução da atividade física pode implicar em constipação 

no idoso (OLIVEIRA et al., 2009), daí a importância de realizar intervenção para cuidar 

deste problema. 

A “Sondagem Vesical” mapeada neste estudo encontra-se com referencia na 

NIC a intervenção “cuidados com sondas urinárias”, classificada como direcionada para 

a pele, cujas atividades são: realização de limpeza da pele, da sonda, observar 

características da pele. Porém estas atividades não foram encontradas nos prontuários 

dos idosos em estudo. Mapearam-se as atividades “realizado sondagem vesical, 

realizado cateterismo vesical” e por isso determinamos como “sondagem vesical” a 

intervenção correspondente. 

O “Controle de Prurido” não está relacionado na NIC para o cuidado com a pele, 

no entanto, acreditamos que suas atividades podem estar relacionadas aos Diagnósticos 

de Enfermagem Integridade da Pele Prejudicada e Risco de Integridade da Pele 

Prejudicada. Brandão (2009) relata que o ato de coçar a pele com feridas ou risco de 

desenvolver feridas pode ocasionar contaminação. 

Sobre o “Uso de Fralda”, intervenção mapeada, mas que não tem 

correspondência com a NIC, pesquisamos e de acordo com Dochterman e Bulechelk 

(2008), algumas atividades consideradas básicas ou fundamentais como a lavagem das 

mãos não são citadas na NIC, por serem rotineiras e acredita-se que sejam de 

conhecimento notório. 

Contudo, sobre o uso de fralda, pensa-se em dois aspectos importantes para o 

cuidado do paciente idoso que sugerem a possibilidade de inclusão da intervenção na 

NIC. Primeiramente, pensa-se no Domínio Fisiológico Básico, acerca dos cuidados com 

as Eliminações. 

Pensa-se também no cuidado com a pele da região perineal do idoso, sujeita a 

dermatite pelo uso constante da fralda em contato com as eliminações ou a própria 

composição da fralda, ou ainda Risco de Integridade da Pele Prejudicada devido a 

umidade da pele, podendo ocasionar úlceras por pressão. A dermatite por fralda pode 

manifestar-se em idosos ou crianças em uso de fralda (OLIVEIRA, MONTEGUI, 

VELHO, 2010), assim pode-se associar a intervenção Uso de Fralda, também no 
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Domínio Fisiológico Complexo. A formulação de uma nova intervenção seria uma 

possibilidade de desenvolvimento de novas pesquisas, a fim de incluir na teoria 

atividades realizadas na prática pelos enfermeiros e pela equipe de enfermagem. 
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6- CONCLUSÕES  

 

Ao comparar-se as intervenções de enfermagem registradas nos prontuários com 

as propostas pela NIC, reconheceu-se a complexidade do cuidado ao paciente idoso e 

quão emergente são os cuidados com a pele. 

Tal afirmação sustenta-se nos dados predominantes as variáveis 

sociodemográficas e clínicas, como idade média de 73,6 anos, predomínio do sexo 

feminino, alta prevalência de doenças cardiovasculares e câncer, predomínio de 

internação de mais de 10 dias, maior demanda de cuidados para os mais idosos, e maior 

prevalência da taxa de permanência hospitalar.  

Entre as intervenções mais identificadas nos idosos, verificou-se que alta 

incidência de cuidados de higiene corporal (ocular, oral), posicionamento no leito 

(cabeceira elevada), melhora do padrão respiratório (macronebulização) e uso de fralda. 

Estes resultados corroboram a afirmativa de demanda de cuidados de promoção e 

prevenção de lesões em pele e mucosas e também indicam a demanda de cuidados 

direcionados para  idosos parcialmente ou totalmente dependentes e/ou restritos ao leito. 

Nestes casos, a promoção da integridade da pele se torna fundamental.  

Assim, das 1756 repetições das 57 atividades de enfermagem mapeadas na 

coleta de dados, durante 376 avaliações, obteve-se 22 intervenções, sendo que 17 foram 

descritas para o cuidado com a pele.  

Estas intervenções quando analisadas na perspectiva das atividades se 

subdividem em gerais (984(56,03)), específicas (697(39,69)) e relacionadas com a pele  

(147(8,37)). Portanto, os cuidados com a pele se destacam também entre as atividades 

realizadas e não apenas com os títulos das intervenções.  

Daí a necessidade de estudos que sustentem a prática do cuidado da pele no 

idoso, no intuito de diminuirmos os índices de lesões e abrasivos. As considerações 

gerontológicas no cuidado da pele emergiram tanto nos dados de caracterização dos 
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sujeitos quanto nas intervenções e atividades, assim como na proposição de novas 

intervenções. 

A realização deste estudo possibilitou aprofundar o conhecimento sobre a prática 

de enfermagem com o paciente idoso. O cuidado da pele deste paciente foi evidenciado 

em todos os cenários como uma preocupação do enfermeiro, independente do motivo da 

internação. 

Conclui-se também que das outras quatro intervenções descritas na NIC, mas 

não relacionadas/listadas para os referidos Diagnóstico de Enfermagem, tem destaque o 

“controle de prurido” que pode ser proposto como integrante dos Diagnósticos de 

Enfermagem: Risco para Integridade da Pele Prejudicada e Integridade da Pele 

Prejudicada e, assim, se aceito pela comissão organizadora da NIC, poderá compor um 

produto desta dissertação de mestrado.  

Verifica-se neste caso que pode-se solicitar revisão e inclusão desta intervenção 

para o cuidado de enfermagem dermatológica, segundo modelo que os organizadores da 

NIC propõem, pois o fato de coçar a pele , o aspecto edemaciado no local acometido e 

as lesões decorrentes de edemas e ranhuras são manifestados na pele e o cuidado de 

enfermagem deve estar relacionado para esta área.  

Outro produto seria a proposta de uma nova intervenção relacionada a “uso de 

fralda”, listada como atividade devido a suas peculiaridades e observâncias de utilização 

na prática com idosos. Destaca-se que esta intervenção é também utilizada em outras 

faixas etárias, como em crianças.  

Por outro lado, “Uso de Fralda” é uma intervenção que pode ser incluída no 

cuidado gerontológico nos domínios fisiológico básico e complexo, atendendo às 

intervenções de eliminações e dermatologia. Destacando-se as implicações para a pele 

do idoso que usa fralda, com o Risco para Integridade da Pele Prejudicada devido ao 

contato com as eliminações vesico intestinais, alterando o pH e a umidade da pele na 

região perineal e possibilitando a formação de lesões.  

Ao considerar o mapeamento para cada diagnostico de enfermagem, considera-

se importante ressaltar a dificuldade de padronizar os seus conceitos teóricos, como o 

que a tênue separação entre cuidados e conceitos de pele e tecido, bem como as 

intervenções que por vezes estavam presentes nos três diagnósticos. Neste sentido, 

recomenda-se revisão quanto a articulação das linguagens na NANDA e da NIC. 

Frente às estas limitações, optou-se por determinar critérios que definissem o 

mapeamento para cada diagnostico considerando a atual disposição na NIC, salvo as 
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duas exceções expostas no corpo do trabalho, quando  as intervenções “Supervisão” e “ 

Cuidados com o repouso no leito” foram relacionadas com Integridade Tissular  

Prejudicada. 

Quanto as diferenças nas atividades descritas para cada Diagnóstico de 

Enfermagem, conclui-se que a discreta diferença quantitativa para RIPP. Porém ao 

analisar quantitativamente, tem-se que a medida diminuem os cuidados sugeridos para 

cada diagnósticos, os cuidados optativos aumentam. Isto é, os cuidados tendem a ser 

tanto curativos quanto preventivos.  

Outra recomendação centra-se nas orientações específicas para o uso de cada 

produto, apontados no mapeamento, como “papaína, hidropolímero, hidrocoloide, 

álcool 70%, acido graxo essencial, alginato de cálcio e hidrogel”. Acredita-se que para 

melhor fundamentar a escolha e uso na prática, as atividades destes produtos deveriam 

estar descritas mais detalhadamente na NIC.  

O método mapeamento cruzado se mostrou eficaz para comparação entre 

linguagem padronizada da NIC e os registros, porém destacamos que nos serviços onde 

os enfermeiros já atuam com base em protocolos assistenciais pré-estabelecidos, 

tivemos mais facilidade em identificar as prescrições de enfermagem. Através deste 

método foi possível comparar intervenções de enfermagem registradas nos prontuários 

com as Intervenções de Enfermagem propostas pela NIC. 

Porém, destaca-se que nos serviços onde o enfermeiro atua com base em 

protocolos assistenciais preestabelecidos, tivemos mais facilidade em identificar as 

prescrições de enfermagem. Da mesma forma, a evolução de enfermagem nos serviços 

que atuam com protocolos assistenciais ofereceu maiores informações para a coleta de 

dados.  

Tem-se que a sistematização da assistência de enfermagem e a uniformização da 

linguagem facilita as pesquisas e , da mesma  forma, pode contribuir para a atuação do 

enfermeiro na prática.  

Como outro facilitador aponta-se o acompanhamento da evolução dos quadros 

clínicos dos pacientes através dos registros de enfermagem nas reavaliações 

prospectivas que auxiliaram na afirmação diagnóstica e no delineamento do 

estabelecimento de critérios para o mapeamento.  

Sobre a NIC, compreende-se sua abrangência e facilidade para utilização prática, 

pois permitiu articulação entre os três diagnósticos em estudo. Ainda assim, acredita-se 

que ,  com o refinamento dos diagnósticos e das intervenções, pode tornar a 
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classificação mais próxima da prática de enfermagem . 

Pois, num primeiro momento, ao traçar o desenho deste estudo pensou-se em 

selecionar os prontuários através da presença ou ausência dos Diagnósticos de 

Enfermagem, mas a ausência desta informação nos prontuários nos levou a selecionar 

toda a clientela internada. 

Considera-se ao final que tal opção foi positiva, pois proporcionou o 

conhecimento do perfil da amostra. Possibilitou também analisar a demanda de 

cuidados de enfermagem partindo do geral para o específico. E desta forma, verificou-se 

que o cuidado da pele do idoso esteve presente em todos os planos de cuidado, 

independente dos motivos de internação. 

Sobre os aspectos gerontológicos, acredita-se que o idoso em situação de 

hospitalização encontra-se fragilizado e torna-se dependente (total ou parcial) dos 

cuidados  de enfermagem, sendo imperativo cuidar também de sua pele.  

Apesar da percepção do cuidado da pele do idoso como parte de uma rotina de 

cuidados de enfermagem preestabelecida, destaca-se que sua execução tornou-se, 

muitas vezes, o ponto principal da prescrição do enfermeiro, independente da causa de 

internação.  

Sobre as lesões do tipo skin tears que são características dos idosos, percebe-se  

relatos inespecíficos e indiretos nos prontuários. Isto ressalta a importância de estudos 

como este, onde se compara teoria e prática para reforçar as estratégias positivas, 

discutir pontos críticos e gerar novas propostas para assistência e pesquisa na área 

gerontológica e dermatológica de enfermagem. 

Já que a própria NIC não possui descrição específica de cuidado para este tipo 

de lesão e as boas práticas para o cuidado dessa pele ainda estão em estudo, o que 

destaca a importância de novas pesquisas, para sistematizar o cuidado das skin tears.  

Conclui-se que, apesar dos cuidados com a pele serem de fundamental 

importância, a enfermagem precisa caminhar no sentido de alcançar uma prática na 

perspectiva do cuidado integral ao idoso e sua rede cuidadora, indo alem dos cuidados 

físicos, considerando aspectos emocionais, interacionais e espirituais que influenciam 

nas respostas dos indivíduos ao bem-estar. E estas precisam ser documentadas para 

comprovar sua existência.  

É importante valorizar a atuação em educação, ensino de autocuidado e 

orientação para a alta dos pacientes idosos. Seu grau de dependência sua fragilidade e 

alta demanda de intervenções de enfermagem como visto nos dados apresentados, nos 
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sinaliza a importância da continuidade da assistência no cenário extra-hospitalar, seja 

sua residência ou unidade de longa permanência para onde este idoso irá após a alta. 

Então acredita-se que a sistematização pode contribuir também neste aspecto, 

pois evita tais “esquecimentos” em relação aos registros de enfermagem e também 

facilita a elaboração de orientações individualizadas porem com base em critérios 

estabelecidos e confiáveis para o cuidado continuado deste idoso. 

O cuidado do idoso e de sua pele, fora dos aspectos estéticos como muito se tem 

preconizado, é fundamental para melhorar sua qualidade de vida. 

 Em alguns prontuários verificamos que o idoso permanecia internado mesmo 

depois de tratar sua queixa principal, pois havia adquirido úlcera de pressão, com difícil 

cicatrização, prolongando sua internação, desenvolvendo infecção.  

Este fato reforça a relevância do cuidado da pele do idoso pelo enfermeiro, 

buscando cada vez mais intervenções para prevenção, tratamento, controle de infecção e 

orientação de continuidade do cuidado. 

E, por fim, realizar este trabalho tornou-se enriquecedor no contexto do percurso 

metodológico, dos desafios para a análise de registros de enfermagem em cenários 

distintos, que acabaram por enriquecer os dados da pesquisa e também para repensar a 

pratica de enfermagem, valorizando a atuação do enfermeiro. 
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM – INTEGRIDADE DA PELE PREJUDICADA 

      Intervenções de Enfermagem sugeridas para a solução do problema 

      

ATIVIDADE SUGERIDA 

REALIZAÇÃO  

 SIM  NÃO 

1- Administração de MEDICAMENTOS: tópica     

2- BANHO           

3- Controle HIDROELETROLÍTICO       

4- Controle de MEDICAMENTOS       

5- Controle de PRESSÃO sobre as áreas do corpo     

6- Cuidados com a PELE: tratamentos tópicos      

7- Cuidados com ÚLCERAS por pressão       

8- Cuidados com aparelho GESSADO: manutenção     

9- Cuidados com aparelho GESSADO: úmido     

10- Cuidados com LESÕES       

11- Cuidados com LESÕES: drenagem fechada     

12- Cuidados com local de INCISÕES       

13- Cuidados com PERÍNEO       

14- Cuidados com os PÉS         

15- Cuidados com OSTOMIAS       

16- Cuidados com PROTESES       

17- Cuidados com TRAÇÃO/IMOBILIZAÇÃO     

18- Cuidados da PELE: local de doação       

19- Cuidados da PELE: local do enxerto       

20- Cuidados na AMPUTAÇÃO       

21- Ensino: cuidado dos PÉS       

22- IMOBILIZAÇÃO         

23- Irigação das LESÕES         

24- Monitoração de ELETRÓLITOS       

25- Monitoração das EXTREMIDADES inferiores     

26- POSICIONAMENTO         

27- Precauções CIRCULATÓRIAS       

28- Precauções no uso de artigos de LÁTEX     

29- Prevenção de ÚLCERA de pressão       

30- Promoção do EXERCÍCIO       

31- Redução do SANGRAMENTO       

32- Redução do SANGRAMENTO: ferimento     

33- Supervisão da PELE         

34- SUTURA           

35- Administração de NUTRIÇÃO  parenteral total (NPT)     

36- Controle de NUTRIÇÃO         

37- Controle de INFECÇÃO       

38- Cuidados com CATETER central de inserção periférica 
(PICC)     

39- Cuidados com REPOUSO no leito       



40 – Estimulação CUTÂNEA       

41- Estimulação elétrica transcutânea do NERVO (TENS)     

42- Monitorização de SINAIS VITAIS       

43- Monitorização do EXERCÍCIO: alongamento     

44- Proteção contra INFECÇÃO       

45- SUPERVISÃO         

46- Terapia com EXERCÍCIOS: controle muscular     

47- Terapia com EXERCÍCIOS: deambulação     

48- Terapia com EXERCÍCIOS: equilíbrio       

49- Terapia com EXERCÍCIOS: mobilidade articular     

50- Terapia com SANGUESSUGAS       

51- Terapia NUTRICIONAL         

52- Administração de HEMODERIVADOS       

53- Administração de MEDICAMENTOS:retal     

54- Controle de HEMORRAGIA       

55- Cuidados com SONDAS: urinário       
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ANEXO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Mapeamento Cruzado das Intervenções de Enfermagem para Integridade da 

Pele Prejudicada  
Pesquisador Responsável: Profª Drª. Rosimere Ferreira Santana 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 2629 9464 - (21) 9149-1846 - (21) 2604-2943 

 

Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos    R.G. __________________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa : “Mapeamento 

Cruzado das Intervenções de Enfermagem para Integridade da Pele Prejudicada”, de 

responsabilidade do pesquisador Profª Dr. Rosimere Ferreira Santana.  

Os objetivos da pesquisa são: Identificar no prontuário as intervenções de enfermagem 

realizadas para o cuidado do paciente com Diagnóstico de Enfermagem  Integridade da Pele 

Prejudicada; Comparar as ações de enfermagem descritas no prontuário com as ações 

propostas pela Nursing International Classification (NIC); Analisar as intervenções  de 

enfermagem executadas na prática, com as que estão prescritas na Nursing International 

Classification ( NIC). 

Será aplicado um instrumento de coleta de dados registrados no prontuário para a 

obtenção de dados refentes a pesquisa. Serão fornecidos esclarecimentos acerca, riscos, 

benefícios e outras dúvidas relacionados à pesquisa.  

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas 

cientificas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a 

qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas 

as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este 

documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito 

da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 
 

Eu, __________________________________________, RG nº ________________________, 

declaro ter sido informado e concordo com minha participação, como voluntário, no projeto de 
pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

  ______________________________________            _____________________________________  
                 (Entrevistado)                                           Carleara Ferreira da Rosa Silva 

                                                                                                                            (Responsável por obter o consentimento)  

 

___________________________________              ___________________________________                                                                                     

Testemunha                                                                     Testemunha 
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