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INTRODUÇÃO: O cuidado aos pacientes acometidos por feridas é uma especialidade da Enfermagem,

reconhecida pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Dermatológica (SOBENDE) e Associação Brasileira de

Estomaterapia (SOBEST). Diante das necessidades apresentadas por uma amostra de pacientes clínicos e

cirúrgicos acometidos por lesões de pele de diferentes etiologias e outros com potencial de risco para

desenvolvimento de novas lesões, sentiu-se a necessidade de descrever os resultados alcançados pela atuação

do enfermeiro da Comissão de Curativo (COC) por meio da avaliação, intervenção e evolução do processo

cicatricial das feridas, assim como a aplicação de estratégias para prevenção de outras lesões. OBJETIVO:

Descrever os resultados do tratamento de lesões de pele, alcançados pelas estratégias implementadas pela

Comissão de Curativos (COC), em um Hospital Geral. METODOLOGIA: Foram analisados os resultados da

evolução do processo de cicatrização de um total de 202 pacientes internados nas Unidades de Internação e

Terapia Intensiva, com acompanhamento de feridas de várias etiologias. Os dados foram coletados através de

um instrumento elaborado pela Enfermeira do COC, entre janeiro e junho de 2011, com registros dos

seguintes dados: a-) setor, b-) identificação do paciente, c-) data da 1ª avaliação, d-) classificação da ferida, e-)

localização, f-) tipo de lesão g-) evolução da lesão. RESULTADOS: Foram obtidos por meio de análise

quantitativa. Do total de 202 lesões acompanhadas, organizou-se os resultados do processo de cicatrização em

três aspectos: a-)lesões com cicatrização completa, 43 lesões, representando 21% do total, b-) lesões com

cicatrização em vigência, total de 91, equivalendo a 45% das lesões acompanhadas, as demais lesões num total

de 68, representam 43% das lesões em que os pacientes evoluíram para óbito ou alta, sem possibilidade de

descrever resultados. CONCLUSÃO: A atuação da enfermeira do COC, por meio de um trabalho

sistematizado e próximo ao paciente, resultou em diminuição das lesões, na conscientização quanto à

prevenção e na elaboração de um manual de orientações que possibilita a continuidade do tratamento em

domicílio. Por meio deste estudo conseguiu-se a implantação de medidas que permitam desenvolver uma

enfermagem de qualidade.
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