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RESUMO

Os avanços no tratamento das feridas permitiram uma evolução na assistência às pessoas, promovendo resultados

evidentes. Pesquisas foram elaboradas para identificar o melhor tratamento, porém, destacamos a necessidade de

compreender além das terapêuticas tópicas, os aspectos psicossociais que envolvem esses indivíduos. O cuidado da

ferida vai além do curativo propriamente dito. Uma ferida não é somente uma lesão física, mas algo que dói sem

necessariamente precisar de estímulos sensoriais; uma marca, uma mágoa, uma perda irreparável ou uma doença

incurável. A ferida fragiliza e incapacita. Essa condição implica em profundas modificações no estilo de vida, podendo

levar à ruptura das relações sociais. O distanciamento entre os indivíduos é intensificado pelo estigma que a sociedade

tem da pessoa com lesão, causando repercussões em seu cotidiano. Nesta perspectiva, entende-se que é necessária

uma leitura reflexiva acerca dos aspectos psicossociais que envolvem o cuidado à pessoa com feridas crônicas. Este

trabalho objetiva refletir sobre o cuidado de pessoas com ferida crônica contemplando aspectos psicológicos e sociais,

bem como fomentar discussões a esse respeito. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, e para sua execução

realizamos um levantamento bibliográfico sobre o tema proposto e após leitura detalhada tecemos as seguintes

reflexões. A palavra ferida significa muito mais que a perda da continuidade da pele, nos remete à palavra chaga, que

significa algo que penaliza, “castiga”, desgraça e deixa cicatriz (JORGE; DANTAS; VON ZUBEN, 2004). Conviver com

qualquer tipo de lesão segundo Brandão 2002, interfere nas relações sociais, no ambiente de trabalho e no convívio

familiar. Conseqüentemente essas pessoas tornam-se vulneráveis a diversas situações: desemprego, abandono,

isolamento social, resultando em efeitos indesejáveis para os projetos de vida. Essas situações provocam sentimentos

como tristeza, ansiedade, raiva, vergonha, interferindo no estado de equilíbrio, na auto-imagem, na auto-estima,

tornando-se fenômeno relevante para o cuidar em enfermagem. O indivíduo que possui sua integridade cutânea

prejudicada não tem somente este desequilíbrio em sua totalidade, mas em sua necessidade de amor, de estima e de

auto-imagem formando um contexto global que deve ser visto pela Enfermagem para prestar cuidados (HORTA, 1979).

Em vista disso é preciso refletir como o Enfermeiro cuida de um ser humano fragilizado, com odores e secreções, com

auto-estima destruída, prolongada recuperação e extremamente assustado com complicações que podem acontecer

nestes casos (JORGE; DANTAS; VON ZUBEN, 2004). Diante da complexa realidade que envolve o portador de ferida é

importante que o profissional de enfermagem amplie sua visão a respeito dos sentimentos que, frente à doença,

afloram no círculo familiar e social do paciente.
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